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MARIUSZ, Poznań (PL)
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(72) MALICKI ADAM, Wrocław (PL); POLANOWSKI ANTONI,
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Wrocław (PL); SZYPLIK KATARZYNA R., Bydgoszcz (PL); JANIK
PAULINA, Włoszczowa (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Kompozycja o synergistycznym działaniu przeciwdrobnoustrojowym i zastosowanie kompozycji o synergistycznym działaniu
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób przemysłowego wytwarzania zamrożonego wyrobu
owocowego o przedłużonym okresie przechowywania i zamrożony
wyrób owocowy o przedłużonym okresie przechowywania
B1 (11) 226402
(41) 2015 11 09
(51) A23K 10/38 (2016.01)
A23K 30/00 (2016.01)
A23N 17/00 (2006.01)
(21) 408121
(22) 2014 05 06
(72) WITAJEWSKI SŁAWOMIR, Biała Wieś (PL); KOMOROWSKI
KRZYSZTOF, Duszniki (PL); PROSZAK MACIEJ, Poznań (PL)
(73) WITAJEWSKI SŁAWOMIR, Biała Wieś (PL); KOMOROWSKI
KRZYSZTOF, Duszniki (PL); PROSZAK MACIEJ, Poznań (PL)
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(41) 2015 08 03
(51) A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 1/29 (2006.01)
(21) 407044
(22) 2014 01 31
(72) DYMISZKIEWICZ NATALIA, Warszawa (PL); DUDEK
KRZYSZTOF, Sosnowiec (PL)
(73) HANSLANDA INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Napój dietetyczny
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(72) BARTKOWIAK ARTUR, Szczecin (PL); LISIECKI SŁAWOMIR,
Szczecin (PL); MIZIELIŃSKA MAŁGORZATA, Szczecin (PL); CZYŻO
IWONA, Choszczno (PL); MYSIARA ANNA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Bioaktywny modyfikator atmosfery pakowanej żywności
B1 (11) 226321
(41) 2016 10 24
(51) A23L 3/00 (2006.01)
(21) 411943
(22) 2015 04 10
(72) SZMAŃKO TADEUSZ, Wrocław (PL); GÓRECKA JUSTYNA,
Wierzbięcin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Osłona do zabezpieczenia tuszy przed zanieczyszczeniem
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(41) 2014 09 29
(51) A23L 7/161 (2016.01)
A23B 9/04 (2006.01)
A23L 3/28 (2006.01)
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(22) 2013 03 20
(72) KĘCERSKI TOMASZ, Łódź (PL)
(73) EGC INNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
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(41) 2014 03 03
(51) A23L 17/00 (2016.01)
A23K 10/22 (2016.01)
A23J 3/22 (2006.01)
(21) 404238
(22) 2011 10 21
(30) 61/455,819
2010 10 27
US
61/571,314
2011 06 24
US
(86) 2011 10 21
PCT/US11/01797
(87) 2012 05 03
WO12/057826
(72) JOHNSON BRADLEY, St. Louis (US); LECOUTEUX CLAUDE,
St. Louis (US); ROUSSEL LAURENCE, St. Louis (US); SAYLOCK
MICHAEL JOHN, Kansas City (US); SHI ZULIN, St. Louis (US)
(73) Nestec S.A., Vevey (CH)
(54) Sposób wytwarzania sfabrykowanych rybnych kawałków
B1 (11) 226317
(41) 2016 05 09
(51) A23L 33/00 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 29/231 (2016.01)
C08B 37/06 (2006.01)
(21) 409976
(22) 2014 10 29
(72) CYBULSKA JUSTYNA, Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Sposób otrzymywania dodatku do żywności do stabilizacji
tekstury albo zagęszczania, zwłaszcza z wytłoków jabłkowych oraz
dodatek otrzymany tym sposobem
B1 (11) 226453
(41) 2016 08 16
(51) A42B 3/00 (2006.01)
A42B 3/04 (2006.01)
A42B 3/30 (2006.01)
A61B 5/02 (2006.01)
(21) 411183
(22) 2015 02 06
(72) POCHYLSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
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(73) INTELLIMOTION TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Potnik do przemysłowych hełmów ochronnych
B1 (11) 226454
(41) 2016 08 16
(51) A42B 3/00 (2006.01)
A42B 3/04 (2006.01)
A42B 3/30 (2006.01)
A61B 5/02 (2006.01)
(21) 411184
(22) 2015 02 06
(72) POCHYLSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) INTELLIMOTION TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Przemysłowy hełm ochronny do ostrzegania przed zagrożeniem zdrowia
B1 (11) 226306
(41) 2015 08 17
(51) A47L 15/46 (2006.01)
G01N 21/17 (2006.01)
(21) 407123
(22) 2014 02 10
(72) PIEPIÓRKA-STEPUK JOANNA, Koszalin (PL); MIERZEJEWSKA
SYLWIA HONORATA, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Sposób i układ do monitorowania i sterowania procesem mycia
w przepływie
B1 (11) 226423
(41) 2014 06 23
(51) A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/053 (2006.01)
G01N 22/00 (2006.01)
(21) 402181
(22) 2012 12 21
(72) SZCZEPANIAK ZENON, Warszawa (PL); ŁUSZCZYK MARIUSZ,
Mińsk Mazowiecki (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Układ pomiarowy sondy
B1 (11) 226438
(41) 2015 07 20
(51) A61B 5/02 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
A61B 5/05 (2006.01)
(21) 406862
(22) 2014 01 16
(72) MARSZAŁEK ZBIGNIEW, Tuchów (PL); GAWĘDZKI WACŁAW,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób monitorowania stanu kontaktu elektrody biomedycznej
ze skórą pacjenta
B1 (11) 226411
(41) 2015 10 26
(51) A61B 5/103 (2006.01)
A61B 5/107 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
A61B 5/22 (2006.01)
(21) 407661
(22) 2014 04 25
(72) POHL PIOTR, Poznań (PL); BRANOWSKI BOGDAN, Poznań (PL);
GŁOWALA SEBASTIAN, Kotunia (PL); GABRYELSKI JAROSŁAW,
Poznań (PL); SYDOR MACIEJ, Poznań (PL); ZABŁOCKI MAREK,
Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru przestrzeni manipulacji człowieka
w zakresie sił i granicznych sięgów, sposób dokonywania pomiaru
przestrzeni manipulacji człowieka w zakresie granicznych sięgów
i sposób dokonywania pomiaru przestrzeni manipulacji człowieka
w zakresie sił
B1 (11) 226297
(51) A61H 1/02 (2006.01)

(41) 2016 09 12
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(72)
(73)
(54)
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A61F 2/54 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
B25J 9/06 (2006.01)
B25J 9/08 (2006.01)
B25J 15/10 (2006.01)
411484
(22) 2015 03 05
NOWAK MICHAŁ, Poznań (PL); GAWEŁ DOMINIK, Poznań (PL)
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
Egzoszkielet do analizy i wspomagania kinematyki ręki

B1 (11) 226251
(41) 2011 11 07
(51) A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/34 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
A61K 8/41 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
(21) 393894
(22) 2011 02 10
(72) JARZYCKA ANNA, Ratowice (PL); WILK KAZIMIERA ANNA,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kosmetyczna emulsja typu olej-w-wodzie
B1 (11) 226311
(41) 2015 12 21
(51) A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
(21) 408476
(22) 2014 06 09
(72) SIKORA MAGDALENA, Łódź (PL); MACIĄG AGNIESZKA,
Radom (PL); KULA JÓZEF, Łódź (PL); BONIKOWSKI RADOSŁAW,
Łódź (PL); WAJS-BONIKOWSKA ANNA, Pabianice (PL); STOBIECKA
AGNIESZKA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Naturalny krem pielęgnacyjny przeznaczony do skóry suchej,
starzejącej się
B1 (11) 226313
(41) 2016 02 01
(51) A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
(21) 408908
(22) 2014 07 18
(72) SIKORA MAGDALENA, Łódź (PL); KULA JÓZEF, Łódź (PL);
MACIĄG AGNIESZKA, Radom (PL); BONIKOWSKI RADOSŁAW,
Łódź (PL); WAJS-BONIKOWSKA ANNA, Pabianice (PL); STOBIECKA
AGNIESZKA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Naturalny balsam pielęgnacyjny
B1 (11) 226346
(41) 2004 10 04
(51) A61K 9/00 (2006.01)
A61K 47/34 (2006.01)
A61K 38/09 (2006.01)
(21) 361671
(22) 2001 09 21
(30) 09/666,174
2000 09 21
US
09/711,758
2000 11 13
US
(86) 2001 09 21
PCT/US01/29612
(87) 2002 04 18
WO02/30393
(72) DUNN RICHARD L., Fort Collins (US); GARRETT
JOHN S., Fort Collins (US); RAVIVARAPU HARISH, Union City (US);
CHANDRASHEKAR BHAGYA L., Fort Collins (US)
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(73) Tolmar Therapeutics, Inc., Fort Collins (US)
(54) Kompozycja, zastosowanie kompozycji do wytwarzania leku
do stosowania w obniżaniu poziomu LHRH, stały implant, zastosowanie kompozycji jako implantu o kontrolowanym uwalnianiu
B1 (11) 226261
(41) 2010 07 05
(51) A61K 9/52 (2006.01)
A61K 31/727 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
(21) 386977
(22) 2008 12 31
(72) KAREWICZ ANNA, Kraków (PL); ZASADA KATARZYNA,
Wielkie Drogi (PL); SZCZUBIAŁKA KRZYSZTOF, Krzywaczka (PL);
NOWAKOWSKA MARIA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Kompozycja do przedłużonego uwalniania heparyny i zastosowanie żelu alginian-hydroksypropyloceluloza do przedłużonego
uwalniania heparyny
B1 (11) 226342
(41) 2011 01 03
(51) A61K 31/095 (2006.01)
A61K 31/715 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 388391
(22) 2009 06 25
(72) WŁODARCZYK-KIERCZYŃSKA MAGDALENA MARIA,
Warszawa (PL); GRECHUTA BOŻENA MARIA, Warszawa (PL);
KIERCZYŃSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); KURAŚ MIECZYSŁAW,
Warszawa (PL); SUCHOCKI PIOTR ROMAN, Warszawa (PL);
GROCHOLSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) WŁODARCZYK-KIERCZYŃSKA MAGDALENA MARIA,
Warszawa (PL); GRECHUTA BOŻENA MARIA, Warszawa (PL);
KURAŚ MIECZYSŁAW, Warszawa (PL); SUCHOCKI PIOTR ROMAN,
Warszawa (PL); GROCHOLSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(54) Preparat leczniczy i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 226255
(41) 2012 09 10
(51) A61K 31/4152 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 395785
(22) 2011 07 28
(72) KOSIKOWSKA URSZULA, Lublin (PL); PITUCHA MONIKA,
Lublin (PL); MALM ANNA, Lublin (PL); RAJTAR BARBARA,
Lublin (PL); POLZ-DACEWICZ MAŁGORZATA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zastosowanie medyczne N-etylo-3-amino-4-fenylo-5-okso2,5-dihydro-1H-pirazolo-1-karbotioamidu
B1 (11) 226269
(41) 2011 10 10
(51) A61K 36/28 (2006.01)
A61K 31/05 (2006.01)
A61K 31/7004 (2006.01)
A61K 31/715 (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)
(21) 392257
(22) 2010 08 27
(72) GANCARZ ROMAN, Wrocław (PL); PAWLACZYK IZABELA,
Jelenia Góra (PL); CZERCHAWSKI LESZEK, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Środek leczniczy do profilaktyki i leczenia powikłań zakrzepowych
B1 (11) 226318
(41) 2016 05 23
(51) A61K 36/48 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 410161
(22) 2014 11 17
(72) GĘBAROWSKA ELŻBIETA, Malin (PL); SZUMNY ANTONI,
Wrocław (PL); KOTECKI ANDRZEJ, Wrocław (PL); GAS MARTA,
Wrocław (PL); PIETR STANISŁAW J., Wrocław (PL)
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(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Mieszanina alkaloidów łubinu oraz zastosowanie mieszaniny
alkaloidów

(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy
niskotemperaturowej

B1 (11) 226401
(41) 2005 05 30
(51) A61K 45/06 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 31/166 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
A61P 11/06 (2006.01)
(21) 370595
(22) 2003 02 19
(30) 02003811.3
2002 02 20
EP
10207160.8
2002 02 20
DE
(86) 2003 02 19
PCT/EP03/01650
(87) 2003 08 28
WO03/070279
(72) DIETRICH RANGO, Konstancja (DE); EISTETTER KLAUS,
Konstancja (DE); NEY HARTMUT, Konstancja (DE)
(73) TAKEDA GMBH, Konstancja (DE)
(54) Doustna postać dawkowania zawierająca inhibitor PDE 4 jako
składnik aktywny i poliwinylopirolidon jako substancję pomocniczą

B1 (11) 226332
(41) 2015 10 12
(51) A61L 15/28 (2006.01)
A61L 15/44 (2006.01)
A61P 7/04 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(21) 407771
(22) 2014 04 01
(72) KUKOWSKA-KASZUBA MAGDALENA, Wejherowo (PL);
BOBIŃSKI DARIUSZ, Jurata (PL); WILANDT WALDEMAR, Jurata (PL)
(73) BOWIL BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Władysławowo (PL)
(54) Opatrunek na rany, zwłaszcza do leczenia ran choroby hemoroidalnej i sposób jego wytwarzania

B1 (11) 226479
(41) 2013 02 18
(51) A61K 47/34 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A61K 31/00 (2006.01)
(21) 395894
(22) 2011 08 08
(72) ANDRYCHOWSKI JAROSŁAW, Warszawa (PL); FRONTCZAKBANIEWICZ MAŁGORZATA MIROSŁAWA, Sulejówek (PL);
CZERNICKI ZBIGNIEW MARIA, Warszawa (PL); GOŁĄBEKSULEJCZAK DOROTA ANNA, Warszawa (PL); KOWALCZYK TOMASZ,
Zielonka (PL); KOWALEWSKI TOMASZ ALEKSANDER, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL); INSTYTUT
MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. MIROSŁAWA
MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL);
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie polimerowej siatki izolacyjnej z nanowłókien
polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym
B1 (11) 226426
(41) 2013 04 29
(51) A61L 2/08 (2006.01)
A61L 15/22 (2006.01)
A61L 15/28 (2006.01)
A61L 15/32 (2006.01)
A61K 38/00 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(21) 396768
(22) 2011 10 25
(72) ROSIAK JANUSZ M., Łódź (PL); ROKITA BOŻENA, Łódź (PL);
KADŁUBOWSKI SŁAWOMIR, Aleksandrów Łódzki (PL);
WOJTKIEWICZ JUSTYNA, Wygorzele (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); ROSIAK JANUSZ M.,
Łódź (PL); ROKITA BOŻENA, Łódź (PL); KADŁUBOWSKI SŁAWOMIR,
Aleksandrów Łódzki (PL)
(54) Sposób ochrony rozpuszczalnych w wodzie, aktywnych biologicznie peptydów poddawanych działaniu promieniowania jonizującego przed niszczącym działaniem tego promieniowania
B1 (11) 226367
(41) 2016 02 29
(51) A61L 2/14 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
(21) 413877
(22) 2015 09 09
(72) DIATCZYK JAROSŁAW, Lublin (PL); PAWŁAT JOANNA,
Zemborzyce Podleśne (PL); STRYCZEWSKA HENRYKA DANUTA,
Lublin (PL); TEREBUN PIOTR, Lublin (PL); KWIATKOWSKI MICHAŁ,
Sosnowica Dwór (PL)

B1 (11) 226392
(41) 2012 12 17
(51) A61L 27/18 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A61P 19/00 (2006.01)
(21) 395212
(22) 2011 06 10
(72) CIACH TOMASZ, Warszawa (PL); KUCHARSKA MARTYNA
ANNA, Kampinos (PL); KOWALCZYK MAGDALENA, Radom (PL);
BOJAR WITOLD, Ryki (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Biodegradowalny implant kostny
B1 (11) 226421
(41) 2013 04 02
(51) A61L 31/04 (2006.01)
A61L 31/06 (2006.01)
(21) 396469
(22) 2011 09 29
(72) EL FRAY MIROSŁAWA, Dobra (PL); ZAIR LABIB, Gryfino (PL);
SKROBOT JĘDRZEJ, Iława (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kompozycja wytworzona na bazie telechelicznego makromeru
i fotoinicjatora do zastosowania w leczeniu przepukliny
B1 (11) 226267
(41) 2016 07 04
(51) A61M 25/01 (2006.01)
A61M 25/08 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
(21) 410825
(22) 2014 12 30
(72) ZAJĄC KONRAD, Tomaszów Mazowiecki (PL); ZAJĄC ROMAN,
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(73) ZAJĄC KONRAD, Tomaszów Mazowiecki (PL); ZAJĄC ROMAN,
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(54) Mechanizm sterowania miękką końcówką distalną drenu.
B1 (11) 226370
(41) 2014 06 09
(51) A62D 3/38 (2007.01)
A62D 101/04 (2007.01)
B09C 1/08 (2006.01)
(21) 401853
(22) 2012 12 03
(72) BALAWEJDER MACIEJ, Albigowa (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Sposób degradacji pestycydów w glebie i innych materiałach
sypkich oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
B1 (11) 226371
(41) 2014 06 23
(51) A62D 3/38 (2007.01)
F23G 7/00 (2006.01)
(21) 402037
(22) 2012 12 13
(72) RÓŻYCKI CZESŁAW, Warszawa (PL); WERTEJUK ZBIGNIEW,
Warszawa (PL); NYSZKO GRZEGORZ, Zakole-Wiktorowo (PL);
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CZERWIŃSKI PAWEŁ, Kobyłka (PL); STRZELCZYK JANUSZ,
Opatów (PL); BOGUS RAFAŁ, Przystajń (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII, Warszawa (PL)
(54) Instalacja do likwidacji substancji toksycznych, w tym bojowych środków trujących znajdujących się w pojemnikach, zwłaszcza
w beczkach
B1 (11) 226298
(41) 2016 09 26
(51) A63F 9/08 (2006.01)
(21) 411566
(22) 2015 03 13
(72) ŁOKASTO ANATOL, Warszawa (PL)
(73) ŁOKASTO ANATOL, Warszawa (PL)
(54) Układanka kombinacyjna
B1 (11) 226420
(41) 2013 09 02
(51) B01D 53/04 (2006.01)
(21) 398239
(22) 2012 02 27
(72) ADAMCZYK ZDZISŁAW, Pszczyna (PL); STANIENDA
KATARZYNA, Gliwice (PL); NOWAK JACEK, Chorzów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Instalacja i sposób przeprowadzania sorpcji gazów, zwłaszcza SOx
B1 (11) 226448
(41) 2016 05 23
(51) B01J 2/20 (2006.01)
B29B 9/06 (2006.01)
B29B 9/10 (2006.01)
(21) 410159
(22) 2014 11 15
(72) SETCKI GRZEGORZ ROMAN, Solec Kujawski (PL)
(73) GM COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania mikro granulowanych barwników do procesu roztwarzania rotacyjnego wielogabarytowych elementów
z tworzyw sztucznych
B1 (11) 226254
(41) 2013 01 21
(51) B01J 20/16 (2006.01)
C01B 33/26 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
(21) 395581
(22) 2011 07 08
(72) CIUKAJ SZYMON, Katowice (PL); GRAMATYKA FRANCISZEK,
Gliwice (PL); JÓŹWIAK KATARZYNA, Ruda Śląska (PL); KALISZ
SYLWESTER, Gliwice (PL); MROCZEK KAZIMIERZ, Gliwice (PL);
OSTROWSKI PIOTR, Chorzów (PL); PRONOBIS MAREK, Katowice (PL);
SOŁTYS JÓZEF, Gliwice (PL); SOŁTYS MAŁGORZATA, Gliwice (PL);
SOŁTYS BARTOSZ, Gliwice (PL); WEJKOWSKI ROBERT, Smolnica (PL)
(73) INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania sorbentu na bazie glinokrzemianów warstwowych i sorbent na bazie glinokrzemianów warstwowych
B1 (11) 226351
(41) 2015 09 28
(51) B01J 20/285 (2006.01)
G01N 30/56 (2006.01)
C08F 257/02 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
(21) 407570
(22) 2014 03 18
(72) GROCHOWICZ MARTA, Lublin (PL); SZAJNECKI ŁUKASZ,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Sposób otrzymywania porowatych, monodyspersyjnych mikrosfer kopolimerowych do zastosowania jako wypełnienia chromatograficzne
B1 (11) 226393
(51) B01J 31/04 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)

(41) 2013 01 21
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(21) 395713
(22) 2011 07 20
(72) CICHY BARBARA, Gliwice (PL); KUŻDŻAŁ EWA, Gliwice (PL);
TURKOWSKA MAGDALENA, Gliwice (PL); KWIECIEŃ JACEK,
Sosnowiec (PL); RYMARZ GRAŻYNA, Gliwice (PL); GIBAS EDYTA,
Gliwice (PL); KUBICA STEFAN, Zabrze (PL); SWINAREW BEATA,
Mysłowice (PL); KOWALSKA BOŻENA, Gliwice (PL); HEXEL
LUDOMIR, Warszawa (PL); SOJA MARIAN, Brzeg (PL)
(73) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL);
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL); BH INDUSTRIES PROJECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Katalizator degradacji tworzyw termoplastycznych i sposób
jego wytwarzania
B1 (11) 226403
(41) 2015 04 27
(51) B02C 17/00 (2006.01)
B02C 17/16 (2006.01)
A23K 10/40 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23L 3/358 (2006.01)
(21) 405655
(22) 2013 10 15
(72) RUCIŃSKI JACEK, Kraków (PL); KMIOTEK BARTŁOMIEJ,
Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) RUCIŃSKI JACEK, Kraków (PL); KMIOTEK BARTŁOMIEJ,
Dąbrowa Górnicza (PL)
(54) Metoda dozowania, homogenizacji i aktywacji nano cząstek
srebra, złota, miedzi, palladu, platyny i innych niewymienionych oraz
rozdrabianie i homogenizacja pasz, karm, odżywek, suplementów
diety oraz błonnika dla zwierząt przy wykorzystaniu młyna elektromagnetycznego
B1 (11) 226439
(41) 2016 01 18
(51) B06B 1/04 (2006.01)
H02K 33/00 (2006.01)
(21) 408772
(22) 2014 07 07
(72) KOCHAN ADAM, Gliwice (PL); TRAWIŃSKI TOMASZ,
Tarnowskie Góry (PL); KLUSZCZYŃSKI KRZYSZTOF, Katowice (PL);
PILCH ZBIGNIEW, Mikołów (PL); BURLIKOWSKI WOJCIECH,
Jastrzębie-Zdrój (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); KOCHAN ADAM,
Gliwice (PL)
(54) Hybrydowy generator drgań skrętnych
B1 (11) 226428
(41) 2014 03 03
(51) B07B 1/46 (2006.01)
(21) 400549
(22) 2012 08 29
(72) ADAMCZYK ANDRZEJ, Radlin (PL)
(73) NAPRZÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rydułtowy (PL)
(54) Układ separacji odpadów komunalnych
B1 (11) 226259
(41) 2014 09 15
(51) B07C 5/14 (2006.01)
B65B 35/44 (2006.01)
B65B 19/34 (2006.01)
B65G 47/14 (2006.01)
(21) 402977
(22) 2013 03 05
(72) PILCH PIOTR, Wisła (PL)
(73) TEKNOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goleszów (PL)
(54) Sposób i urządzenie do konfekcjonowania drewna opałowego,
zwłaszcza kominkowego
B1 (11) 226258
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
(21) 402827

(41) 2014 09 01
(22) 2013 02 19
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(72) BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA
KATARZYNA, Zabrze (PL); ANYSZKIEWICZ KRYSTYNA, Gliwice (PL);
MACHELSKA GRAŻYNA, Gliwice (PL); WITMAN KRYSTYNA,
Gliwice (PL); CHMIELARZ ANDRZEJ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób roztwarzania odpadów z plazmowej obróbki powierzchni metalowych
B1 (11) 226388
(41) 2015 06 08
(51) B09B 3/00 (2006.01)
F27B 19/04 (2006.01)
(21) 406287
(22) 2013 11 27
(72) KONOPKA KRZYSZTOF, Rybnik (PL); KONOPKA ZDZISŁAW,
Rybnik (PL)
(73) KONOPKA ZDZISŁAW ELKON ZAKŁAD KONSTRUKCJI
I WDROŻEŃ URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I UKŁADÓW
AUTOMATYKI, Rybnik (PL)
(54) Sposób i urządzenie do termicznej obróbki zanieczyszczonego
cienkiego drutu stalowego zwłaszcza kordu zużytych opon
B1 (11) 226273
(41) 2015 09 28
(51) B21C 1/04 (2006.01)
B21F 19/00 (2006.01)
(21) 407539
(22) 2014 03 14
(72) WOLSKI KAZIMIERZ, Warszawa-Wesoła (PL)
(73) WOLCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania cienkiego drutu stalowego
B1 (11) 226330
(41) 2016 09 12
(51) B21D 5/02 (2006.01)
B21D 37/02 (2006.01)
B21D 22/20 (2006.01)
(21) 415021
(22) 2015 11 30
(72) STANIEWSKI RYSZARD, Kąkolewice (PL); KLEPACZ DAWID,
Budzyń (PL)
(73) REISNER ROBERT P.P.H.U. FORMAT, Bydzyń (PL)
(54) Sposób wykonania i narzędzie do obróbki materiałów, zwłaszcza blach
B1 (11) 226443
(41) 2015 08 03
(51) B21K 21/08 (2006.01)
B21K 21/16 (2006.01)
(21) 406961
(22) 2014 01 27
(72) HAŁASIK PIOTR, Sosnowiec (PL); DEWIATOW WITALIJ,
Częstochowa (PL)
(73) BH STEEL-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania odkuwek o kształcie wydłużonym
B1 (11) 226496
(41) 2017 01 02
(51) B23D 61/12 (2006.01)
B27B 33/06 (2006.01)
(21) 412884
(22) 2015 06 26
(72) DROZDOWSKI STEFAN, Pławo (PL)
(73) DROZDOWSKI STEFAN ZAKŁAD METALOWY, Pławo (PL)
(54) Brzeszczot piły, zwłaszcza taśmowej piły trakowej
B1 (11) 226300
(41) 2016 12 05
(51) B23K 35/18 (2006.01)
B21C 23/22 (2006.01)
B32B 15/02 (2006.01)
(21) 416406
(22) 2016 03 08
(72) KAZANA WIESŁAW, Gliwice (PL); MARSZOWSKI KRZYSZTOF,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania spoiw kompozytowych
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B1 (11) 226488
(41) 2015 05 25
(51) B25B 27/00 (2006.01)
B30B 9/20 (2006.01)
(21) 406128
(22) 2013 11 19
(72) ZBROWSKI ANDRZEJ, Radom (PL); SAMBORSKI TOMASZ,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Przyrząd do demontażu kół zębatych
B1 (11) 226366
(41) 2016 09 12
(51) B29B 17/00 (2006.01)
B29B 13/00 (2006.01)
B29B 9/00 (2006.01)
C08J 11/00 (2006.01)
(21) 411492
(22) 2015 03 05
(72) KUŹMA JACEK, Majdan Kozłowiecki (PL)
(73) STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów (PL)
(54) Sposób wykorzystania ciepła w procesie regranulowania
B1 (11) 226291
(41) 2016 08 01
(51) B29C 61/02 (2006.01)
B29C 65/02 (2006.01)
B29C 65/22 (2006.01)
B29C 65/34 (2006.01)
B29D 7/01 (2006.01)
F16L 47/03 (2006.01)
(21) 411064
(22) 2015 01 26
(72) WAWRZAK SŁAWOMIR, Ożarów Mazowiecki (PL)
(73) TERMOGUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania kształtek rurowych do łączenia odcinków rur z tworzyw sztucznych
B1 (11) 226409
(41) 2014 11 24
(51) B32B 27/40 (2006.01)
B32B 25/04 (2006.01)
B32B 21/02 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
B32B 7/04 (2006.01)
E04F 15/10 (2006.01)
(21) 403889
(22) 2013 05 15
(72) PAWLAK ANDRZEJ, Środa Wielkopolska (PL)
(73) AP PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Kompozytowa deska formowana
B1 (11) 226456
(41) 2016 09 26
(51) B44C 3/02 (2006.01)
(21) 411680
(22) 2015 03 20
(72) KAWKA ERNEST, Szczecin (PL)
(73) ABA PAPIER INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Urządzenie do lakierowania i nanoszenia farb ozdobnych
na spersonalizowaną kartkę papieru
B1 (11) 226386
(41) 2014 04 14
(51) B60C 27/02 (2006.01)
B60B 15/00 (2006.01)
(21) 405741
(22) 2013 10 23
(72) CALOMFIRESCU CORNEL, Wrocław (PL); PROKOPOWICZ
JAROSŁAW, Wrocław (PL); KĘDZIA KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie przeciwpoślizgowe koła pojazdu kołowego
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B1 (11) 226365
(41) 2016 08 16
(51) B60N 2/015 (2006.01)
B60N 2/00 (2006.01)
(21) 411276
(22) 2015 02 14
(72) SZCZĘŚNIAK GRZEGORZ, Jaworze (PL); BARTNA WIESŁAW,
Marki (PL); SIMIŃSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL); DYBCIO PAWEŁ,
Warszawa (PL)
(73) SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Mechanizm mocowania fotela do ściany wewnętrznej pojazdu
wojskowego
B1 (11) 226361
(41) 2016 06 20
(51) B60N 2/28 (2006.01)
B60N 2/44 (2006.01)
(21) 410426
(22) 2014 12 08
(72) BARANOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); DAMAZIAK KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); MAŁACHOWSKI JERZY, Legionowo (PL);
MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Lębork (PL); MUSZYŃSKI ARTUR,
Szeligi (PL); SYBILSKI KAMIL, Piastów (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL)
(54) Zaczep fotelika bezpieczeństwa
B1 (11) 226334
(41) 2015 11 23
(51) B60S 13/00 (2006.01)
B66F 5/00 (2006.01)
B66F 7/00 (2006.01)
F16M 11/20 (2006.01)
B25H 1/00 (2006.01)
(21) 408160
(22) 2014 05 09
(72) JAKUBOWSKI DAMIAN, Zielkowice (PL)
(73) JAKUBOWSKI DAMIAN, Zielkowice (PL)
(54) Podnośnik motocyklowy
B1 (11) 226390
(41) 2012 11 05
(51) B61K 9/08 (2006.01)
(21) 394726
(22) 2011 05 02
(72) ROKICKI EDWARD, Oksa (PL); SPYCHAŁA JAROSŁAW,
Warszawa (PL); SZCZEPANIK RYSZARD, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Sposób pomiaru naprężeń powierzchniowych w szynie trakcyjnej za pomocą czujnika indukcyjnego
B1 (11) 226359
(41) 2016 05 09
(51) B61L 5/18 (2006.01)
B61L 29/30 (2006.01)
G08G 1/095 (2006.01)
H02J 13/00 (2006.01)
(21) 409967
(22) 2014 10 29
(72) WYDORSKI ROMUALD WOJCIECH, Olsztyn (PL)
(73) WYDORSKI ROMUALD WOJCIECH, Olsztyn (PL)
(54) Układ do kontroli świateł zespolonych semafora
B1 (11) 226327
(41) 2016 10 10
(51) B62C 5/02 (2006.01)
B62C 1/02 (2006.01)
B62C 3/00 (2006.01)
(21) 411857
(22) 2015 04 02
(72) MICHAŁOWSKI PIOTR, Małachowo (PL)
(73) POJ-KON IMPORT-EXPORT MICHAŁOWSKA MARIA,
MICHAŁOWSKI PIOTR SPÓŁKA JAWNA, Małachowo (PL)
(54) Układ skrętny osi przedniej pojazdu konnego, zwłaszcza sportowego
B1 (11) 226379
(41) 2015 01 05
(51) B62D 33/023 (2006.01)
B60P 7/00 (2006.01)

(21)
(72)
(73)
(54)
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404543
(22) 2013 07 02
DROZDEL TOMASZ, Wierzchlas (PL)
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
Słup zabezpieczający bok ładunkowej przestrzeni pojazdu

B1 (11) 226292
(41) 2016 08 16
(51) B63G 7/00 (2006.01)
B63C 11/52 (2006.01)
(21) 411253
(22) 2015 02 12
(72) KRÓLIKOWSKI WALDEMAR, Wrocław (PL); ŚLIWIŃSKI JANUSZ,
Wrocław (PL); NICZYJ SEBASTIAN, Kłodzko (PL); MADEJ WIESŁAW,
Wrocław (PL); STOGA DAWID, Brzezia Łąka (PL); JASIŃSKI
WIESŁAW, Kiełczów (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Pokładowe urządzenie hydrolokacyjne
B1 (11) 226296
(41) 2016 09 12
(51) B64D 1/04 (2006.01)
B64D 1/06 (2006.01)
(21) 411482
(22) 2015 03 05
(72) ADAMSKI MIROSŁAW, Puławy (PL)
(73) WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH, Dęblin (PL)
(54) Adapter bombardierski do samolotu F16
B1 (11) 226489
(41) 2015 08 17
(51) B64F 1/00 (2006.01)
B63B 35/50 (2006.01)
B63G 11/00 (2006.01)
(21) 407136
(22) 2014 02 11
(72) TORA GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Mechanizm ruchomego lądowiska helikopterów lub samolotów
pionowego startu i lądowania, zwłaszcza dla jednostek pływających
B1 (11) 226427
(41) 2014 02 03
(51) B65B 1/06 (2006.01)
B65G 65/30 (2006.01)
(21) 400089
(22) 2012 07 23
(72) GRABIEC PAWEŁ, Bydgoszcz (PL); AUGUŚCIK JAN,
Bydgoszcz (PL)
(73) MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(54) Karuzelowy dozownik objętościowy i sposób dozowania produktów
B1 (11) 226268
(41) 2012 01 16
(51) B65B 23/20 (2006.01)
B65B 13/02 (2006.01)
(21) 391774
(22) 2010 07 07
(72) NAJDUCH ADAM, Nowy Sącz (PL); OBRZUT BOGUSŁAW,
Podegrodzie (PL)
(73) WIŚNIOWSKI ANDRZEJ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA WIŚNIOWSKI, Wielogłowy (PL)
(54) Pakiet płaskich przedmiotów, sposób ich pakowania oraz narożnik ustalający dla pakietu płaskich przedmiotów
B1 (11) 226260
(41) 2014 10 13
(51) B65B 35/00 (2006.01)
B65B 35/30 (2006.01)
B65B 11/56 (2006.01)
(21) 403427
(22) 2013 04 04
(72) MAJCHROWICZ BARTOSZ, Niemcz (PL)
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(73) HANPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania, transportu i pakowania wielogabarytowych wyprasek z tworzyw termoplastycznych oraz urządzenia
do tego sposobu
B1 (11) 226490
(41) 2015 10 26
(51) B65D 88/12 (2006.01)
B61D 3/08 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
(21) 407986
(22) 2014 04 24
(72) BARCZYK MACIEJ, Jastrzębie-Zdrój (PL); DAWIDOWICZ
JAROSŁAW, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(73) JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(54) Pojemnik kontenerowy
B1 (11) 226376
(41) 2014 12 08
(51) B65G 23/44 (2006.01)
(21) 404070
(22) 2013 05 24
(72) HALUCH EUGENIUSZ, Bełk (PL); MIŚKOWIEC JERZY, Żory (PL);
WIECZOREK ANDRZEJ, Zabrze (PL)
(73) PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA, Pszczyna (PL)
(54) Hydrauliczne urządzenie do napinania łańcucha przenośnika
zgrzebłowego
B1 (11) 226340
(41) 2015 05 11
(51) B65G 47/00 (2006.01)
B65G 47/52 (2006.01)
A47C 17/00 (2006.01)
(21) 405788
(22) 2013 10 28
(72) FALTYN SŁAWOMIR, Łęka Opatowska (PL)
(73) MEBLE NEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Łęka Opatowska (PL)
(54) Sposób montażu mebli i zespół do montażu mebli
B1 (11) 226348
(41) 2015 08 03
(51) B65G 47/28 (2006.01)
B07C 5/04 (2006.01)
(21) 407012
(22) 2014 01 31
(72) GRZESZCZYK KONRAD ZBIGNIEW, Radom (PL); ZIOMEK
MICHAŁ, Radom (PL)
(73) SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ
ZIOMEK, Radom (PL)
(54) Urządzenie transportujące produkty w urządzeniach do klasyfikacji owoców lub warzyw o kształcie elipsy lub kuli
B1 (11) 226347
(41) 2015 08 03
(51) B65G 47/34 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
(21) 406952
(22) 2014 01 27
(72) KALITA MAREK, Gliwice (PL); CEBULA DANUTA, Gliwice (PL);
PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); BAŁAGA DOMINIK, Gliwice (PL);
SIEGMUND MICHAŁ, Strzebiń (PL); SEDLACZEK JANUSZ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Przesyp
B1 (11) 226406
(41) 2012 06 04
(51) B65G 47/52 (2006.01)
A24C 5/00 (2006.01)
A24C 5/32 (2006.01)
(21) 393103
(22) 2010 12 01
(72) GIELNIEWSKI ADAM, Radom (PL); OWCZAREK RADOSŁAW,
Radom (PL)
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(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie,stacja oraz sposób napełniania pod wpływem siły
grawitacji zespołu magazynującego
B1 (11) 226372
(41) 2014 09 01
(51) B65G 47/71 (2006.01)
B07C 5/04 (2006.01)
(21) 402895
(22) 2013 02 25
(72) GRZESZCZYK KONRAD ZBIGNIEW, Radom (PL); ZIOMEK
MICHAŁ, Radom (PL)
(73) SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ
ZIOMEK, Radom (PL)
(54) Nośnik transportująco-przekazujący produkty sortowane
w urządzeniach klasyfikacji owoców lub warzyw o kształcie kuli
lub elipsy
B1 (11) 226459
(41) 2016 11 21
(51) B66F 3/22 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
(21) 412301
(22) 2015 05 11
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Pantograf przestrzenny stopniowy
B1 (11) 226460
(41) 2016 11 21
(51) B66F 3/22 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
(21) 412302
(22) 2015 05 11
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Pantograf przestrzenny prosty
B1 (11) 226369
(41) 2014 02 17
(51) C01B 31/04 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
(21) 400381
(22) 2012 08 14
(72) LEGOCKA IZABELLA, Warszawa (PL); JANKOWSKI PIOTR,
Warszawa (PL); KIJOWSKA DOROTA, Wola Gołkowska (PL);
GÓRECKA EWA, Warszawa (PL); WANTUCH WIESŁAW, Libiąż (PL);
CHOLEWA JANUSZ, Alwernia (PL); FIGURA MARCIN, Kraków (PL);
URBAŃCZYK LESZEK, Chrzanów (PL); ZORSKA EDWARDA,
Alwernia (PL); LENAR JANUSZ, Alwernia (PL); LASEK BARTŁOMIEJ,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL); ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia (PL)
(54) Sposób modyfikacji grafitu ekspandującego i zastosowanie
modyfikowanego grafitu
B1 (11) 226475
(41) 2014 08 18
(51) C01B 31/18 (2006.01)
H01M 8/04 (2016.01)
C10G 2/00 (2006.01)
C10K 3/00 (2006.01)
C10L 9/00 (2006.01)
(21) 402719
(22) 2013 02 10
(72) JEWULSKI JANUSZ, Warszawa (PL); STEFANOWICZ PIĘTA
IZABELLA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania tlenku węgla ze zgazowania rozdrobnionego węgla w reaktorze chemicznym
B1 (11) 226486
(51) C01G 9/02 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)

(41) 2014 08 18
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B82B 3/00 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
(21) 402753
(22) 2013 02 13
(72) WITKOWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL); WACHNICKI
ŁUKASZ, Warszawa (PL); GODLEWSKI MAREK, Warszawa (PL);
GIERAŁTOWSKA SYLWIA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Hydrotermalny sposób wytwarzania nanosłupków ZnO
B1 (11) 226487
(41) 2014 08 18
(51) C01G 9/02 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
(21) 402755
(22) 2013 02 13
(72) WITKOWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL); WACHNICKI
ŁUKASZ, Warszawa (PL); GODLEWSKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Hydrotermalny sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożu
B1 (11) 226415
(41) 2013 04 15
(51) C01G 43/00 (2006.01)
C01G 99/00 (2010.01)
C01F 15/00 (2006.01)
(21) 396564
(22) 2011 10 06
(72) KALBARCZYK PAWEŁ, Stare Raszczyce (PL); POLKOWSKAMOTRENKO HALINA, Łąki (PL); CHAJDUK EWELINA, Żyrardów (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób selektywnego wydzielania uranu i protaktynu z materiału zawierającego tor
B1 (11) 226263
(41) 2011 01 31
(51) C04B 35/80 (2006.01)
C04B 35/18 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
(21) 388628
(22) 2009 07 27
(72) ŚLIWA ANDRZEJ, Gliwice (PL); TROCHIMOWICZ TERESA,
Gliwice (PL); WITEK JERZY, Gliwice (PL); WŁODARCZYK KONRAD,
Głogów (PL)
(73) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
Warszawa (PL)
(54) Kompozyt ceramiczno-włóknisty
B1 (11) 226316
(41) 2016 04 11
(51) C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
(21) 409677
(22) 2014 10 06
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ
BEATA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA, Czaplinek (PL); MŁODZIK
JACEK, Borowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1,2-tlenku limonenu i alkoholu perillowego z limonenu
B1 (11) 226418
(41) 2005 02 21
(51) C07D 323/02 (2006.01)
C07D 405/08 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
C07D 413/08 (2006.01)
C07D 417/08 (2006.01)
C07D 417/12 (2006.01)
C07D 493/10 (2006.01)
A61K 31/357 (2006.01)
A61K 31/4035 (2006.01)
A61K 31/4178 (2006.01)
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A61K 31/4196 (2006.01)
A61K 31/427 (2006.01)
A61K 31/4427 (2006.01)
A61K 31/443 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61K 31/5377 (2006.01)
A61P 33/06 (2006.01)
A61P 33/12 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 367158
(22) 2002 06 21
(30) 09/886,666
2001 06 21
US
(86) 2002 06 21
PCT/US02/19767
(87) 2003 01 03
WO03/00676
(72) VENNERSTROM JONATHAN L., Omaha (US); CHOLLET
JACQUES, Bazylea (CH); DONG YUXIANG, Omaha (US); MATILE
HUGUES, Bazylea (CH); PADMANILAYAM MANIYAN, Woburn (US);
TANG YUANQING, Omaha (US); CHARMAN WILLIAM N.,
Omaha (US)
(73) MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE, Meyrin (CH)
(54) Spiro lub dispiro-1,2,4-trioksolan, kompozycja farmaceutyczna,
zastosowanie i sposób wytwarzania związku
B1 (11) 226374
(41) 2014 09 29
(51) C07D 413/14 (2006.01)
(21) 403324
(22) 2013 03 27
(72) KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); FILAPEK MICHAŁ,
Czechowice-Dziedzice (PL); JANICKA KINGA, Mierzęcice (PL);
BŁACH DARIUSZ, Sosnowiec (PL); KULA SŁAWOMIR,
Sosnowiec (PL); PALUCH MARIAN, Imielin (PL); PAWLUS
SEBASTIAN, Czeladź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) 3,5-dipodstawione oraz 3,4,5-tripodstawione izoksazole oraz
sposób ich otrzymywania
B1 (11) 226417
(41) 2006 03 06
(51) C07D 475/04 (2006.01)
A61K 31/4985 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 378168
(22) 2003 02 26
(86) 2003 02 26
PCT/EP03/01935
(87) 2004 09 10
WO04/076454
(72) HOFFMANN MATTHIAS, Mittelbiberach (DE); GRAUERT
MATTHIAS, Biberach (DE); BRANDL TRIXI, Biberach (DE);
BREITFELDER STEFFEN, Assmannshardt (DE); EICKMEIER
CHRISTIAN, Mittelbiberach (DE); STEEGMAIER MARTIN,
Wiedeń (AT); SCHNAPP GISELA, Biberach-Rindenmoos (DE);
BAUM ANKE, Alland (AT); QUANT JENS JÜRGEN,
Guntramsdorf (AT); SOLCA FLAVIO, Wiedeń (AT); COLBATZKY
FLORIAN, Stafflangen (DE)
(73) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG,
Ingelheim (DE)
(54) Dihydropterydynony, sposoby ich wytwarzania i ich zastosowanie w postaci leków
B1 (11) 226322
(41) 2016 07 04
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
(21) 413983
(22) 2015 09 15
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Piotrków Trybunalski (PL); NIEZGODA
NATALIA, Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 1,2-Dicytroneloilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób
jej otrzymywania

Nr 7/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B1 (11) 226323
(41) 2016 07 04
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
(21) 413984
(22) 2015 09 15
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Piotrków Trybunalski (PL); NIEZGODA
NATALIA, Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 1,2-Digeranoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
B1 (11) 226324
(41) 2016 08 29
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
(21) 414172
(22) 2015 09 28
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Piotrków Trybunalski (PL); NIEZGODA
NATALIA, Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 1-Palmitoilo-2-cytroneloilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
B1 (11) 226314
(41) 2016 04 11
(51) C07H 17/065 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 409599
(22) 2014 09 29
(72) POPŁOŃSKI JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL); HUSZCZA
EWA, Wrocław (PL); SORDON SANDRA, Komprachcice (PL); SIEPKA
MONIKA, Kotwasice (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 4 ’- O - β - D - 4 ’ ’ ’- O - m e t y l o - g l u ko p i r a n o z y l o -1’ ’, 2 ’ ’, α ,
β-tetrahydroksantohumol K i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 226315
(41) 2016 04 11
(51) C07H 17/065 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
(21) 409617
(22) 2014 09 29
(72) POPŁOŃSKI JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL); HUSZCZA
EWA, Wrocław (PL); SORDON SANDRA, Komprachcice (PL); SIEPKA
MONIKA, Kotwasice (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 2’-O-β-D-glukopiranozylo-1’’,2’’,α, β-tetrahydroksantohumol C
i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 226256
(41) 2013 11 25
(51) C07K 5/12 (2006.01)
C07K 5/107 (2006.01)
C07K 1/02 (2006.01)
C07K 1/04 (2006.01)
C07K 1/06 (2006.01)
A61K 38/12 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 399299
(22) 2012 05 24
(72) IZDEBSKI JAN, Warszawa (PL); BAŃKOWSKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); WITKOWSKA EWA, Zielonka (PL); MICHALAK OLGA,
Warszawa (PL); ANTKOWIAK BOŻENA, Sulejówek (PL); SIDORYK
KATARZYNA, Warszawa (PL); SZYMANEK EWA, Zambrów (PL); FILIP
KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa (PL)
(54) N-podstawione amidy cyklicznych ureidowych analogów dermorfiny, sposoby ich wytwarzania, zastosowanie i środek farmaceutyczny do leczenia i/lub łagodzenia stanów bólowych
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B1 (11) 226349
(41) 2015 08 03
(51) C07K 7/06 (2006.01)
A61K 38/08 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 407032
(22) 2014 01 31
(72) GUZOW KATARZYNA, Gdańsk (PL); OBUCHOWSKI MICHAŁ,
Gdańsk (PL); WICZK WIESŁAW, Gdańsk (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Pentapeptydy zawierające 3-[2-(2-chinolilo)benzoksazol-5-ylo]
alaninę, kompozycja farmaceutyczna oraz ich zastosowanie
B1 (11) 226270
(41) 2012 03 26
(51) C08B 37/10 (2006.01)
C07H 1/06 (2006.01)
(21) 392469
(22) 2010 09 22
(72) HEROPOLITAŃSKI RYSZARD, Warszawa (PL); GRZYWANIKSIŃSKA IRENA, Warszawa (PL); MACHAŁOWSKA MAŁGORZATA,
Warszawa (PL)
(73) HEROPOLITAŃSKI RYSZARD, Warszawa (PL); GRZYWANIKSIŃSKA IRENA, Warszawa (PL); MACHAŁOWSKA MAŁGORZATA,
Warszawa (PL)
(54) Sposób oczyszczania surowej heparyny o niskiej aktywności
B1 (11) 226381
(41) 2015 03 16
(51) C08F 2/48 (2006.01)
C08K 5/3417 (2006.01)
C08K 5/3465 (2006.01)
(21) 405210
(22) 2013 09 02
(72) KUCYBAŁA ZDZISŁAW, Bydgoszcz (PL); PYSZKA ILONA,
Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Kompozycja fotoinicjująca polimeryzację
B1 (11) 226382
(41) 2015 03 16
(51) C08F 2/48 (2006.01)
C08K 5/3465 (2006.01)
C08K 5/3437 (2006.01)
(21) 405211
(22) 2013 09 02
(72) KUCYBAŁA ZDZISŁAW, Bydgoszcz (PL); PYSZKA ILONA,
Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Kompozycja fotoinicjująca polimeryzację
B1 (11) 226383
(41) 2015 03 16
(51) C08F 2/48 (2006.01)
C08K 5/3465 (2006.01)
C08K 5/3437 (2006.01)
(21) 405212
(22) 2013 09 02
(72) KUCYBAŁA ZDZISŁAW, Bydgoszcz (PL); PYSZKA ILONA,
Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Kompozycja fotoinicjująca polimeryzację
B1 (11) 226413
(41) 2015 03 16
(51) C08F 2/48 (2006.01)
C08K 5/3465 (2006.01)
C08K 5/3437 (2006.01)
C08K 5/37 (2006.01)
(21) 405213
(22) 2013 09 02
(72) KUCYBAŁA ZDZISŁAW, Bydgoszcz (PL); PYSZKA ILONA,
Bydgoszcz (PL)
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(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Kompozycja fotoinicjująca polimeryzację
B1 (11) 226384
(41) 2015 03 16
(51) C08F 2/48 (2006.01)
C08K 5/3435 (2006.01)
C08K 5/3465 (2006.01)
(21) 405215
(22) 2013 09 02
(72) KUCYBAŁA ZDZISŁAW, Bydgoszcz (PL); PYSZKA ILONA,
Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Kompozycja fotoinicjująca polimeryzację
B1 (11) 226279
(41) 2016 02 15
(51) C08G 65/44 (2006.01)
(21) 409185
(22) 2014 08 14
(72) FIRLIK SEBASTIAN, Mszczonów (PL); SKUPIŃSKI WINCENTY,
Warszawa (PL); WIELGOSZ ZBIGNIEW, Warszawa (PL); STASIŃSKI
JANUSZ, Warszawa (PL); ŻUBROWSKA MAGDALENA, Łyse (PL);
PAWŁOWSKI SŁAWOMIR, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu
B1 (11) 226288
(41) 2016 05 23
(51) C08J 3/20 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08K 9/02 (2006.01)
B29C 47/40 (2006.01)
(21) 410187
(22) 2014 11 21
(72) JANUS MAGDALENA, Kurów (PL); WILPISZEWSKA
KATARZYNA, Szczecin (PL); MORAWSKI ANTONI WALDEMAR,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania polietylenu o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie
B1 (11) 226286
(41) 2016 05 23
(51) C08J 3/24 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
(21) 410141
(22) 2014 11 14
(72) PINGOT MARTYNA, Łódź (PL); ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL);
STRZELEC KRZYSZTOF, Brzeziny (PL); SIENKIEWICZ NATALIA,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób sieciowania kauczuku chloroprenowego
B1 (11) 226287
(41) 2016 05 23
(51) C08J 3/24 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08K 3/10 (2006.01)
(21) 410142
(22) 2014 11 14
(72) PINGOT MARTYNA, Łódź (PL); ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL);
STRZELEC KRZYSZTOF, Brzeziny (PL); SIENKIEWICZ NATALIA,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób sieciowania kauczuku chloroprenowego
B1 (11) 226278
(51) C08J 5/06 (2006.01)
B32B 5/22 (2006.01)
B32B 27/12 (2006.01)
D04H 1/4391 (2012.01)

(41) 2016 02 15
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D04H 1/46 (2012.01)
B29C 70/40 (2006.01)
B29C 70/88 (2006.01)
(21) 409183
(22) 2014 08 14
(72) KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL); GLIŚCIŃSKA EULALIA,
Łódź (PL); MICHALAK MARINA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej oraz
sposób wytwarzania tego kompozytu
B1 (11) 226410
(41) 2014 04 28
(51) C08J 5/10 (2006.01)
B29C 70/40 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
B32B 25/04 (2006.01)
B32B 21/02 (2006.01)
B32B 7/04 (2006.01)
(21) 401233
(22) 2012 10 16
(72) PAWLAK ANDRZEJ, Środa Wielkopolska (PL)
(73) AP PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytowej deski formowanej i kompozytowa deska formowana
B1 (11) 226277
(41) 2016 02 15
(51) C08J 5/16 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08K 5/10 (2006.01)
(21) 409170
(22) 2014 08 13
(72) KONIUSZY ADAM, Szczecin (PL); STAWICKI TOMASZ,
Szczecin (PL); JANICKI WIESŁAW, Piaseczno (PL); SĘDŁAK PAWEŁ,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania materiału polimerowego do wytwarzania elementów par ślizgowych
B1 (11) 226416
(41) 2015 05 11
(51) C08K 9/10 (2006.01)
C08K 3/24 (2006.01)
C08K 5/32 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08L 15/02 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 405895
(22) 2013 11 04
(72) ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW, Poznań (PL)
(73) ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW SYSTEMY INFORMACYJNE,
Poznań (PL)
(54) Sposób przygotowania napełniacza do gumy chlorobutylowej
oraz jego zastosowanie do procesu wulkanizacji gumy chlorobutylowej
B1 (11) 226281
(41) 2016 03 14
(51) C08L 9/02 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
(21) 409414
(22) 2014 09 08
(72) ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL); MASŁOWSKI MARCIN, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja elastomerowa akrylonitrylowo-butadienowa przeznaczona na wyroby gumowe o właściwościach magnetycznych
i magnetoreologicznych
B1 (11) 226375
(51) C08L 23/04 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01)

(41) 2014 11 10
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C09K 21/14 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
(21) 403778
(22) 2013 05 06
(72) KUDŁA STANISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); DZIALUK
GRZEGORZ, Kędzierzyn-Koźle (PL); GRITTNER JOLANTA,
Ujazd (PL); PIETRUSZKA ANNA, Chmielowice (PL); ROMANOWSKI
MARCIN, Gliwice (PL); SZPILSKA KATARZYNA, Bliszczyce (PL);
SZULC RYSZARD, Kędzierzyn-Koźle (PL); WOJTALA ANNA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Bezhalogenowe tworzywa uniepalnione i sposób wytwarzania
bezhalogenowch tworzyw uniepalnionych
B1 (11) 226378
(41) 2014 12 22
(51) C08L 23/04 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
(21) 404269
(22) 2013 06 10
(72) KUDŁA STANISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); DZIALUK
GRZEGORZ, Kędzierzyn-Koźle (PL); GRITTNER JOLANTA,
Ujazd (PL); PIETRUSZKA ANNA, Chmielowice (PL); ROMANOWSKI
MARCIN, Gliwice (PL); SZPILSKA KATARZYNA, Bliszczyce (PL);
SZULC RYSZARD, Kędzierzyn-Koźle (PL); WOJTALA ANNA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Kompozyt polimerów termoplastycznych i sposób otrzymywania kompozytu polimerów termoplastycznych
B1 (11) 226354
(41) 2016 01 04
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 3/02 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08K 3/00 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/50 (2006.01)
(21) 408657
(22) 2014 06 25
(72) MERKEL KATARZYNA, Katowice (PL); RYDAROWSKI HENRYK,
Gliwice (PL); KOROL JERZY, Mysłowice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania biorozpadalnej kompozycji polimerowej,
przeznaczonej do zastosowań agrotechnicznych
B1 (11) 226362
(41) 2016 07 04
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08L 53/00 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
(21) 410762
(22) 2014 12 23
(72) SZULC RYSZARD, Kędzierzyn-Koźle (PL); PIETRUSZKA ANNA,
Chmielowice (PL); WOJTALA ANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
GRITTNER JOLANTA, Ujazd (PL); SZPILSKA KATARZYNA,
Bliszczyce (PL); ROMANOWSKI MARCIN, Gliwice (PL); KRASUSKA
AGATA, Wrzosy (PL); KUDŁA STANISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL);
FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); BALCEROWIAK WOJCIECH,
Kędzierzyn-Koźle (PL); SABURA EWA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
MAKARSKI STANISŁAW, Gliwice (PL); RASEK MARIUSZ,
Chorzów (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Kompozyt poliolefinowy
B1 (11) 226363
(51) C08L 23/08 (2006.01)

(41) 2016 07 04
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C08K 3/22 (2006.01)
C08K 5/21 (2006.01)
(21) 410770
(22) 2014 12 23
(72) WOJTALA ANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL); ROMANOWSKI
MARCIN, Gliwice (PL); GRITTNER JOLANTA, Ujazd (PL); SZPILSKA
KATARZYNA, Bliszczyce (PL); PIETRUSZKA ANNA, Chmielowice (PL);
SZULC RYSZARD, Kędzierzyn-Koźle (PL); KRASUSKA AGATA,
Wrzosy (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Wysokonapełniony kompozyt polimerowy
B1 (11) 226276
(41) 2016 01 18
(51) C08L 23/16 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 5/132 (2006.01)
(21) 408759
(22) 2014 07 04
(72) ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL); MASEK ANNA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby elastomerowe o podwyższonej odporności na starzenie
B1 (11) 226280
(41) 2016 03 14
(51) C08L 23/16 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
(21) 409413
(22) 2014 09 08
(72) ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL); MASŁOWSKI MARCIN, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja elastomerowa etylenowo-propylenowa przeznaczona na wyroby gumowe o właściwościach magnetycznych
i magnetoreologicznych
B1 (11) 226364
(41) 2016 07 04
(51) C08L 27/06 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)
C08L 77/00 (2006.01)
C08J 5/06 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
(21) 410802
(22) 2014 12 29
(72) CIEŚLA MARIA, Bobrowniki (PL); ŁATKA EDWARD, Bytom (PL);
WDOWIK ADAM, Bytom (PL); TKACZ RAFAŁ, Bobrowniki (PL)
(73) CIEŚLA MARIA CAGRO WYTWÓRNIA CHEMICZNA,
Bobrowniki (PL)
(54) Termoplastyczny kompozyt i sposób wytwarzania termoplastycznego kompozytu
B1 (11) 226389
(41) 2015 06 22
(51) C08L 67/00 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08L 101/16 (2006.01)
(21) 406548
(22) 2013 12 16
(72) GRZEBIENIAK KAROLINA, Ksawerów (PL); WOJTCZAK
MAŁGORZATA, Łódź (PL); DUTKIEWICZ SŁAWOMIR, Łódź (PL);
SZKOPIECKA MONIKA, Łódź (PL); WESOŁOWSKI JACEK, Łódź (PL);
GAŁĘSKI ANDRZEJ, Łódź (PL); PAWLAK ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH,
Łódź (PL); CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Biodegradowalna kompozycja kopoliestrowa i sposób wytwarzania biodegradowalnej kompozycji kopoliestrowej
B1 (11) 226465
(51) C08L 97/00 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
(21) 404661

(41) 2015 01 19
(22) 2013 07 12
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(72) JESIONOWSKI TEOFIL, Poznań (PL); KLAPISZEWSKI ŁUKASZ,
Wągrowiec (PL); EHRLICH HERMAN, Gautritz (DE); WYSOKOWSKI
MARCIN, Golina (PL); MAJCHRZAK IZABELA, Rgielsko (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Multifunkcjonalne biomateriały chityna-lignosulfonian oraz
sposób ich otrzymywania
B1 (11) 226462
(41) 2016 12 05
(51) C09J 5/00 (2006.01)
B27G 11/00 (2006.01)
(21) 412428
(22) 2015 05 21
(72) SAMBORSKI TOMASZ, Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Sposób i urządzenie do podklejania taśmą transferową, zwłaszcza w sposób przerywany, zwłaszcza w warunkach produkcji wielkoseryjnej
B1 (11) 226430
(41) 2015 01 19
(51) C09K 17/52 (2006.01)
D06M 15/693 (2006.01)
A01G 13/02 (2006.01)
(21) 404695
(22) 2013 07 15
(72) PRZEPIÓRKOWSKA ANITA, Łódź (PL); PROCHOŃ MIROSŁAWA,
Łódź (PL); NTUMBA YVES-HERVÉ TSHELA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału rolniczego celulozowo-elastomerowego
B1 (11) 226264
(41) 2012 01 02
(51) C10L 1/02 (2006.01)
C11C 3/04 (2006.01)
(21) 391705
(22) 2010 07 01
(72) MIESIĄC IRENEUSZ, Poznań (PL); FRĄCKOWIAK PAWEŁ,
Poznań (PL); ALEJSKI KRZYSZTOF, Kamionki (PL); PAWŁOWSKI
TADEUSZ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); PRZEMYSŁOWY
INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania paliwa bioodnawialnego z użyciem mikrofal
B1 (11) 226395
(41) 2013 01 07
(51) C10L 3/12 (2006.01)
C10L 1/16 (2006.01)
C10L 10/08 (2006.01)
(21) 399578
(22) 2012 06 19
(72) PACZUSKI MACIEJ, Płock (PL); PUŁAWSKI RYSZARD, Płock (PL);
CHŁOPEK ZDZISŁAW JANUSZ, Warszawa (PL); KARPISZ SŁAWOMIR,
Płock (PL); KWIECIŃSKI DARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) ORLEN PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Widełka (PL)
(54) Paliwo silnikowe LPG
B1 (11) 226305
(41) 2015 08 03
(51) C12C 7/175 (2006.01)
C12C 7/00 (2006.01)
B04B 1/06 (2006.01)
(21) 407021
(22) 2014 01 31
(72) STERCZYŃSKA MONIKA, Koszalin (PL); JAKUBOWSKI MAREK,
Koszalin (PL); TUSZYŃSKI TADEUSZ, Gaj (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Kadź wirowa, wykorzystywana zwłaszcza w browarnictwie
B1 (11) 226445
(51) C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)

(41) 2016 03 14
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(21) 409340
(22) 2014 09 01
(72) SMOLIŃSKA URSZULA, Sochaczew (PL); KOWALSKA BEATA,
Skierniewice (PL); SZCZECH MAGDALENA, Skierniewice (PL);
KOWALCZYK WALDEMAR, Skierniewice (PL); MURGRABIA
ALEKSANDRA, Strzyboga (PL)
(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL)
(54) Podłoże, sposób przygotowania podłoża oraz zastosowanie
podłoża do namnażania grzyba z rodzaju Trichoderma i ograniczania
populacji grzybów patogenicznych Sclerotinia sclerotiorum
B1 (11) 226477
(41) 2015 06 22
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
(21) 406622
(22) 2013 12 20
(72) MISIEWICZ ANNA, Warszawa (PL); KIELISZEK MAREK,
Łęczna (PL); CZARNIAK KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Nowy szczep bakterii Lactobacillus delbrueckii oraz jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi
B1 (11) 226294
(41) 2016 08 29
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12P 1/04 (2006.01)
C12P 7/40 (2006.01)
(21) 411316
(22) 2015 02 19
(72) WALCZAK PIOTR, Łódź (PL); OŁTUSZAK-WALCZAK ELŻBIETA,
Łódź (PL); OTLEWSKA ANNA, Łódź (PL); RYGAŁA ANNA, Łódź (PL);
CZYŻOWSKA AGATA, Łódź (PL); DYBKA KATARZYNA, Skomlin (PL);
PIETRASZEK PATRYCJA, Dobiecin (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Szczep bakterii Lactobacillus rhamnosus oraz sposób otrzymywania L-mleczanu wapnia przy użyciu tego szczepu
B1 (11) 226431
(41) 2015 03 02
(51) C12N 15/113 (2010.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61K 31/7088 (2006.01)
(21) 405125
(22) 2013 08 23
(72) ŁUKASIK ANNA, Konin (PL); ZIELENKIEWICZ PIOTR,
Warszawa (PL); SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA ZOFIA, Poznań (PL);
PĄCZEK LESZEK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Cząsteczka miRNA do zastosowania do wytwarzania leku
do zmniejszania reakcji zapalnej lub zapobiegania zwiększaniu się
reakcji zapalnej organizmu
B1 (11) 226308
(41) 2014 11 24
(51) C12P 7/02 (2006.01)
A61K 31/353 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
(21) 407241
(22) 2014 02 18
(72) JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA,
Środa Śląska (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania (2S,4R)-trans-flawan-4-olu
B1 (11) 226309
(51) C12P 7/26 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)

(41) 2014 11 24
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(21) 407242
(22) 2014 02 18
(72) JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA,
Środa Śląska (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL);
LEŚNIAK AGNIESZKA, Chełstówek (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania (R)-flawanonu
B1 (11) 226310
(41) 2014 11 24
(51) C12P 7/26 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
(21) 407243
(22) 2014 02 18
(72) JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA,
Środa Śląska (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL);
GNIŁKA RADOSŁAW, Wisznia Mała (PL); LEŚNIAK AGNIESZKA,
Chełstówek (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania (S)-flawanonu
B1 (11) 226320
(41) 2016 01 18
(51) C12P 33/00 (2006.01)
C12P 33/12 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
(21) 411907
(22) 2015 04 07
(72) PANEK ANNA, Wrocław (PL); ŚWIZDOR ALINA, Wrocław (PL);
MILECKA-TRONINA NATALIA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3ß-hydroksy-17a-oksa-D-homo-androst-5-en-17-onu
B1 (11) 226331
(41) 2013 01 07
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 395482
(22) 2011 07 01
(72) CYBULSKI CEZARY, Wołczkowo (PL); LUBIŃSKI JAN,
Szczecin (PL)
(73) CYBULSKI CEZARY, Wołczkowo (PL); LUBIŃSKI JAN,
Szczecin (PL); POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wykrywania genetycznie uwarunkowanej wysokiej
predyspozycji do raka piersi oraz zastosowanie mutacji skracających
białko CHEK2
B1 (11) 226350
(41) 2014 11 24
(51) C25C 1/12 (2006.01)
C25C 5/00 (2006.01)
C25D 3/38 (2006.01)
(21) 407354
(22) 2014 02 28
(72) KOPYTO DOROTA, Gliwice (PL); CHMIELARZ ANDRZEJ,
Gliwice (PL); BARANEK WIT, Gliwice (PL); HANKE MICHAŁ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania proszku miedzi
B1 (11) 226341
(41) 2012 06 18
(51) C40B 40/10 (2006.01)
C40B 50/14 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
A61K 49/00 (2006.01)
C07K 2/00 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
(21) 393213
(22) 2010 12 10
(72) KAMIŃSKI ZBIGNIEW J., Łódź (PL); FRĄCZYK JUSTYNA,
Łódź (PL); MAJCHRZAK JUSTYNA, Górniki (PL); KOLESIŃSKA BEATA,
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Łódź (PL); FENDLER WOJCIECH, Łódź (PL); MŁYNARSKI WOJCIECH,
Łódź (PL); WIETRZYK JOANNA, Wrocław (PL); FILIP BEATA, Kup (PL);
DZIARKOWSKA KATARZYNA, Opole (PL); WIECZOREK PIOTR,
Opole (PL); BALCERZAK WALDEMAR, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); UNIWERSYTET
MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL); INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL);
UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY
IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania macierzy N-lipidowanych oligopeptydów
immobilizowanych na podłożu o regularnej budowie z eksponowanymi grupami polarnymi, macierze N-lipidowanych oligopeptydów,
ich zastosowanie do diagnozowania chorób oraz selekcji markerów chorób w badaniu przesiewowym, jak również wykorzystujący
je sposób diagnozowania choroby in vitro
B1 (11) 226262
(41) 2010 08 16
(51) D03J 5/06 (2006.01)
D03D 47/18 (2006.01)
(21) 387207
(22) 2009 02 05
(72) SŁODOWY JERZY, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Rapier krosna tkackiego
B1 (11) 226333
(41) 2015 10 12
(51) D06M 10/00 (2006.01)
D06M 17/00 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
(21) 407799
(22) 2014 04 04
(72) STRUSZCZYK MARCIN H., Ruda Bugaj (PL); MIKLAS MICHAŁ,
Łódź (PL); CICHECKA MAGDA, Łódź (PL); WILBIK-HAŁGAS BOŻENA,
Łódź (PL); ŁANDWIJT MARCIN, Konstantynów Łódzki (PL);
KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL); URBANIAK-DOMAGAŁA
WIESŁAWA, Łódź (PL); PUSZKARZ ADAM, Łódź (PL); PUCHALSKI
MICHAŁ, Łódź (PL); CHRZANOWSKI MICHAŁ, Łódź (PL);
SZTAJNOWSKI SŁAWOMIR, Łódź (PL); WRZOSEK HENRYK, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób modyfikacji własności użytkowych włókienniczych
materiałów balistycznych
B1 (11) 226266
(41) 2014 03 17
(51) E01B 2/00 (2006.01)
E01B 3/40 (2006.01)
(21) 400613
(22) 2012 09 03
(72) LETKI KAZIMIERZ, Krzeszowice (PL)
(73) PREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzeszowice (PL)
(54) Płyta torowa
B1 (11) 226360
(41) 2016 05 23
(51) E01B 31/00 (2006.01)
E01H 8/00 (2006.01)
B08B 1/04 (2006.01)
(21) 410197
(22) 2014 11 20
(72) DRWIĘGA ANDRZEJ, Gliwice (PL); CZERNIAK DARIUSZ,
Gliwice (PL); SZKUDLAREK ZBIGNIEW, Gliwice (PL); JANAS
SEBASTIAN, Gliwice (PL); KOROLEW WALDEMAR, Bielsko-Biała (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL);
KOROLEW WALDEMAR BTH-BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Urządzenie do czyszczenia trasy kolejki podwieszonej
B1 (11) 226356
(41) 2016 02 15
(51) E01F 15/04 (2006.01)
(21) 409148
(22) 2014 08 11
(72) HERMACH MAREK, Szczecin (PL); KNAST PAWEŁ, Poznań (PL)
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(73) OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY PRZEMYSŁU
OPONIARSKIEGO STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Bariera energochłonna
B1 (11) 226385
(41) 2015 03 16
(51) E02B 3/12 (2006.01)
(21) 405317
(22) 2013 09 11
(72) DZIEDZIANOWICZ STANISŁAW, Grudziądz (PL); OLSZEWSKI
MARIAN, Grudziądz (PL)
(73) DZIEDZIANOWICZ STANISŁAW, Grudziądz (PL); OLSZEWSKI
MARIAN, Grudziądz (PL)
(54) Zapora przeciwpowodziowa
B1 (11) 226495
(41) 2016 08 01
(51) E02F 3/24 (2006.01)
E02F 9/28 (2006.01)
(21) 411009
(22) 2015 01 21
(72) KASZTELEWICZ ZBIGNIEW, Kraków (PL); TAJDUŚ
ANTONI, Kraków (PL); KOTWICA KRZYSZTOF, Kraków (PL);
GOSPODARCZYK PIOTR, Kraków (PL); CAŁA MAREK, Bębło (PL);
BODZIONY PRZEMYSŁAW, Nowy Sącz (PL); STOPKA GRZEGORZ,
Kraków (PL); MENDYKA PAWEŁ, Kraków (PL); ZAJĄCZKOWSKI
MACIEJ, Kraków (PL); SIKORA MATEUSZ, Klęczany (PL); RUSIŃSKI
EUGENIUSZ, Wrocław (PL); MOCZKO PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL);
PIETRUSIAK DAMIAN, Kępno (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Koło czerpakowe do urabiania skał i gruntów
B1 (11) 226500
(41) 2014 06 23
(51) E02F 3/34 (2006.01)
(21) 404867
(22) 2013 07 26
(72) GOSPODARCZYK PIOTR, Kraków (PL); KALUKIEWICZ
ANTONI, Kraków (PL); MENDYKA PAWEŁ, Nowy Targ (PL); STOPKA
GRZEGORZ, Stróża (PL); GREGOREK KRZYSZTOF, Zabrze (PL);
KOCOT LESZEK, Piekary Śląskie (PL); KASPRUSZ ANDRZEJ,
Miasteczko Śląskie (PL); NIECHWIADOWICZ JANUSZ, Chorzów (PL);
WITWICKI STANISŁAW, Tarnowskie Góry (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); COMPENSUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom (PL)
(54) Wysięgnik maszyny roboczej
B1 (11) 226452
(41) 2016 08 01
(51) E03F 3/02 (2006.01)
E03F 5/08 (2006.01)
(21) 411024
(22) 2015 01 22
(72) SUCHORAB ZBIGNIEW, Turka (PL); ŁAGÓD GRZEGORZ,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej
B1 (11) 226345
(41) 2015 07 06
(51) E03F 5/10 (2006.01)
E03B 3/03 (2006.01)
(21) 406780
(22) 2014 01 03
(72) MROWIEC MACIEJ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Zbiornik filtracyjno-retencyjny ścieków deszczowych
B1 (11) 226483
(41) 2015 04 13
(51) E03F 5/22 (2006.01)
(21) 405566
(22) 2013 10 08
(72) JANCZAK MARCIN, Grudziądz (PL); FURMAŃSKI ROBERT,
Grudziądz (PL); PREDEL SEBASTIAN, Grudziądz (PL)
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(73) HYDRO-VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL)
(54) Tłocznia ścieków, zwłaszcza komunalnych
B1 (11) 226391
(41) 2012 11 19
(51) E04B 1/24 (2006.01)
E04C 3/32 (2006.01)
E04C 3/08 (2006.01)
E04H 12/08 (2006.01)
(21) 394851
(22) 2011 05 13
(72) GIMINSKI JANUSZ, Nakło nad Notecią (PL); KOCZAJ RYSZARD,
Nakło nad Notecią (PL); MAŚLANKA JERZY, Nakło nad Notecią (PL);
CZERNIAK BERNARD, Paterek (PL); RUCIŃSKI MACIEJ,
Nakło n /Notecią (PL); NIEWIADOMSKI WALDEMAR, Bielawy (PL);
KNYCH TADEUSZ, Kraków (PL); ROJEK ARTUR, Pruszków (PL);
WOŹNIAK KAZIMIERZ, Koluszki (PL); MAMALA ANDRZEJ,
Kraków (PL); KAWECKI ARTUR, Kraków (PL); KWAŚNIEWSKI PAWEŁ,
Kraków (PL); KIESIEWICZ GRZEGORZ, Kraków (PL); MAJEWSKI
WIESŁAW, Warszawa (PL)
(73) ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO PATEREK
SPÓŁKA AKCYJNA, Paterek (PL)
(54) Bramka trakcji elektrycznej
B1 (11) 226253
(41) 2012 12 03
(51) E04B 1/76 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
(21) 395103
(22) 2011 06 02
(72) ZIELIŃSKI RAFAŁ, Rzeszów (PL)
(73) ZIELIŃSKI RAFAŁ, Rzeszów (PL)
(54) Zestaw wkładek do likwidacji mostków termicznych w ścianach
wykonanych z bloczków
B1 (11) 226394
(41) 2013 02 18
(51) E04B 2/86 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
E04H 7/18 (2006.01)
(21) 395960
(22) 2011 08 16
(72) ALEKSANDROWICZ BOHDAN, Gdynia (PL)
(73) ALEKSANDROWICZ BOHDAN, Gdynia (PL)
(54) Element żelbetonowy do budowy ścian oporowych, zbiorników
i silosów zbliżony do prostopadłościennej płyty wraz z łącznikiem
zespalającym elementy żelbetonowe
B1 (11) 226284
(41) 2016 04 11
(51) E04C 2/38 (2006.01)
E04B 2/80 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
(21) 409766
(22) 2014 10 10
(72) SOBOTA WŁADYSŁAW, Trzebicz (PL)
(73) SOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Trzebicz (PL)
(54) Segment ścianki działowej
B1 (11) 226404
(41) 2014 03 17
(51) E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
(21) 400707
(22) 2012 09 10
(72) JOŃCZYK DAMIAN, Konopiska (PL); RAJCZYK
MARLENA, Częstochowa (PL); STACHECKI BARTŁOMIEJ,
Skarżysko-Kamienna (PL); TUBIELEWICZ-MICHALCZUK MALWINA,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Budowlany element konstrukcyjny
B1 (11) 226481
(51) E04F 11/16 (2006.01)
E04F 11/116 (2006.01)
(21) 397036

(41) 2012 09 24
(22) 2011 11 18
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(72) ŚWIERKOWSKI RYSZARD, Poznań (PL); ŚWIERKOWSKA
SYLWIA, Poznań (PL)
(73) ŚWIERKOWSKI RYSZARD, Poznań (PL)
(54) Zestaw okładziny stopnicy i okładziny podstopnicy stopnia
schodów

(73) DĄBCZYŃSKI ZDZISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI ZNAKÓW
DROGOWYCH WIMED, Karwodrza (PL)
(54) Zespół napędowy pionowo-okrężnego przenośnika platform
typu pater noster, zwłaszcza dla wielostanowiskowego garażu wolnostojącego

B1 (11) 226482
(41) 2014 09 01
(51) E04F 13/08 (2006.01)
E04C 2/40 (2006.01)
(21) 402931
(22) 2013 02 27
(72) WOŹNIAK KRZYSZTOF, Gniezno (PL)
(73) PROFILE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czerwonak (PL)
(54) Listwa uniwersalna do pokryć elewacyjnych

B1 (11) 226252
(41) 2012 09 24
(51) E04H 12/08 (2006.01)
E04C 3/32 (2006.01)
(21) 394314
(22) 2011 03 23
(72) GIMINSKI JANUSZ, Nakło nad Notecią (PL); KOCZAJ RYSZARD,
Nakło nad Notecią (PL); MAŚLANKA JERZY, Nakło nad Notecią (PL);
CZERNIAK BERNARD, Paterek (PL); RUCIŃSKI MACIEJ,
Nakło n /Notecią (PL); NIEWIADOMSKI WALDEMAR, Bielawy (PL);
KNYCH TADEUSZ, Kraków (PL); ROJEK ARTUR, Pruszków (PL);
WOŹNIAK KAZIMIERZ, Koluszki (PL); MAMALA ANDRZEJ,
Kraków (PL); KAWECKI ARTUR, Kraków (PL); KWAŚNIEWSKI PAWEŁ,
Kraków (PL); KIESIEWICZ GRZEGORZ, Kraków (PL); MAJEWSKI
WIESŁAW, Warszawa (PL)
(73) ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO PATEREK
SPÓŁKA AKCYJNA, Paterek (PL)
(54) Słup do trakcji elektrycznej

B1 (11) 226478
(41) 2013 01 07
(51) E04F 13/24 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
(21) 395336
(22) 2011 06 20
(72) GRUSZECKI JAROSŁAW, Domasław (PL); BYRDY ALEKSANDER,
Kraków (PL)
(73) GRUSZECKI JAROSŁAW, Domasław (PL)
(54) Zespół do mocowania płytowych elementów elewacji
B1 (11) 226424
(41) 2014 08 04
(51) E04F 17/08 (2006.01)
F16L 9/19 (2006.01)
H02G 9/06 (2006.01)
(21) 402503
(22) 2013 01 21
(72) POCHWAT KAMIL, Rzeszów (PL); DZIOPAK JÓZEF,
Rzeszów (PL); SŁYŚ DANIEL, Krosno (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Multimedialna sieć komunalna
B1 (11) 226412
(41) 2014 03 31
(51) E04F 21/08 (2006.01)
E04G 21/20 (2006.01)
(21) 400891
(22) 2012 09 24
(72) PROKOPCZYK BARTOSZ, Opole (PL)
(73) PROKOPCZYK BARTOSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE BAPRO, Opole (PL)
(54) Adapter zsypu materiału agregatu tynkarskiego
B1 (11) 226419
(41) 2013 02 18
(51) E04G 23/02 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
(21) 395877
(22) 2011 08 04
(72) GRYLEWICZ ADAM, Tychy (PL)
(73) ADEX-GRYLEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Tychy (PL)
(54) Sposób i urządzenie kotwiące do naprawy i układania izolacji
wielowarstwowej ścian obiektów budowlanych
B1 (11) 226398
(41) 2014 07 07
(51) E04H 6/14 (2006.01)
(21) 406568
(22) 2013 12 18
(72) DĄBCZYŃSKI ZDZISŁAW, Karwodrza (PL)

B1 (11) 226449
(41) 2016 06 06
(51) E05B 37/04 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
(21) 410272
(22) 2014 11 26
(72) GAWERSKI RYSZARD, Gdańsk (PL)
(73) GAWERSKI RYSZARD, Gdańsk (PL)
(54) Zamek szyfrowy
B1 (11) 226290
(41) 2016 07 04
(51) E05C 5/02 (2006.01)
(21) 410741
(22) 2014 12 22
(72) GAWRON WOJCIECH, Rudniki (PL)
(73) GAWRON WOJCIECH, Rudniki (PL)
(54) Zespół rygla samozaczepowego
B1 (11) 226446
(41) 2016 03 14
(51) E05D 5/12 (2006.01)
E05D 7/10 (2006.01)
(21) 409451
(22) 2014 09 10
(72) RACZKIEWICZ KRZYSZTOF, Tomaszów Lubelski (PL)
(73) RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWOPRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski (PL)
(54) Zawias 180° dla drzwi ściąganych
B1 (11) 226457
(41) 2016 11 07
(51) E05D 11/06 (2006.01)
A47C 20/04 (2006.01)
(21) 412223
(22) 2015 05 04
(72) SŁOWIKOWSKI RYSZARD, Mrągowo (PL)
(73) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica (PL)
(54) Mechanizm przegubowy
B1 (11) 226257
(41) 2014 07 07
(51) E06B 3/16 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E06B 5/11 (2006.01)
(21) 402328
(22) 2012 12 31
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ALU SYSTEM PLUS J. J. M. KUCHARSCY SPÓŁKA JAWNA,
Chrzanów (PL)
(54) Zestaw antywyważeniowy
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B1 (11) 226336
(41) 2015 10 12
(51) E21B 47/06 (2012.01)
E21B 43/12 (2006.01)
(21) 407743
(22) 2014 03 31
(72) SZPUNAR TADEUSZ, Kraków (PL); BUDAK PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób przeprowadzenia czterocyklowego testu przypływu
gazu do odwiertu gazowego

B1 (11) 226492
(41) 2016 06 06
(51) F02D 45/00 (2006.01)
G01M 15/05 (2006.01)
(21) 410371
(22) 2014 12 05
(72) KOWALAK PRZEMYSŁAW, Szczecin (PL); ŻMUDZKI STEFAN,
Szczecin (PL); BORKOWSKI TADEUSZ, Szczecin (PL)
(73) AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wyznaczania mocy indykowanej silników tłokowych,
w szczególności okrętowych silników wielkiej mocy

B1 (11) 226380
(41) 2014 03 17
(51) E21C 25/16 (2006.01)
E21C 25/18 (2006.01)
E21D 9/11 (2006.01)
(21) 404916
(22) 2011 11 03
(30) A1826/2010
2010 11 05
AT
(86) 2011 11 03
PCT/AT11/00446
(87) 2012 05 10
WO12/058705
(72) MEIER MANFRED, Fohnsdorf (AT); WELS FRANZ,
Weisskirchen (AT); LERCHBAUM KARL, Zeltweg (AT); RESTNER
UWE, Fohnsdorf (AT); EBNER BERNHARD, Knittelfeld (AT); KARGL
HUBERT, Gaal (AT); GRIEF RALF, Zeltweg (AT)
(73) SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION G. M. B. H., Zeltweg (AT)
(54) Drążarka chodnikowa

B1 (11) 226274
(41) 2015 11 09
(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
(21) 408057
(22) 2014 04 29
(72) SIKORSKI WŁODZIMIERZ, Gdynia (PL); SIKORSKI PIOTR,
Gdynia (PL)
(73) SIKORSKI WŁODZIMIERZ, Gdynia (PL); SIKORSKI PIOTR,
Gdynia (PL)
(54) Domowa elektrownia wiatrowa

B1 (11) 226343
(41) 2013 08 19
(51) E21C 35/20 (2006.01)
B65G 19/28 (2006.01)
(21) 398145
(22) 2012 02 17
(72) TOUT JOHN, Worcester (GB)
(73) Joy MM Delaware, Inc., Wilmington (US)
(54) Układ do wydobywania materiału dla kopalni podziemnej,
przenośnik ścianowy do usuwania materiału w podziemnej kopalni
i zespół rynny dla kopalnianego przenośnika ścianowego
B1 (11) 226302
(41) 2015 01 19
(51) F01K 25/08 (2006.01)
F01K 7/00 (2006.01)
(21) 404643
(22) 2013 07 11
(72) BORSUKIEWICZ-GOZDUR ALEKSANDRA, Warzymice (PL);
NOWAK WŁADYSŁAW, Szczecin (PL); WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR,
Gryfino (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Jednoobiegowa siłownia parowa
B1 (11) 226407
(41) 2015 06 08
(51) F01N 1/18 (2006.01)
F01N 1/00 (2006.01)
F01N 1/16 (2006.01)
(21) 406220
(22) 2013 11 25
(72) CYKLIS PIOTR, Kraków (PL); RYNCARZ TOMASZ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Dynamiczny tłumik pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężarek
wyporowych
B1 (11) 226408
(41) 2015 06 08
(51) F01N 1/18 (2006.01)
F01N 1/00 (2006.01)
F01N 1/16 (2006.01)
(21) 406221
(22) 2013 11 25
(72) CYKLIS PIOTR, Kraków (PL); RYNCARZ TOMASZ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Dynamiczny tłumik pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężarek
wyporowych

B1 (11) 226301
(41) 2012 01 02
(51) F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
(21) 391611
(22) 2010 06 24
(72) PALMA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) PALMA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(54) Silnik wiatrowy
B1 (11) 226271
(41) 2015 05 11
(51) F16C 17/10 (2006.01)
F16C 17/26 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
(21) 405783
(22) 2013 10 28
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Wzdłużno-promieniowe łożyskowanie obrotowego wałka,
smarowane cieczą ferromagnetyczną
B1 (11) 226272
(41) 2015 05 11
(51) F16C 17/10 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
(21) 405909
(22) 2013 11 04
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF,
Kraków (PL); SZCZĘCH MARCIN, Krauszów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Oporowe łożysko ślizgowe smarowane cieczą magnetyczną
B1 (11) 226344
(41) 2015 06 22
(51) F16C 17/10 (2006.01)
F16C 33/10 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
(21) 406610
(22) 2013 12 20
(72) SALWIŃSKI JÓZEF, Kraków (PL); OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Poprzeczno-wzdłużne łożyskowanie ślizgowe wałka smarowane cieczą magnetyczną
B1 (11) 226339
(51) F16D 66/02 (2006.01)
G01B 11/06 (2006.01)

(41) 2016 03 14
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(21) 409448
(22) 2014 09 10
(72) ŻACZEK MAREK, Gliwice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TECHNICZNE GRAW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru grubości tarcz hamulcowych pojazdów
szynowych
B1 (11) 226397
(41) 2013 04 15
(51) F16F 15/00 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
F16F 15/04 (2006.01)
E01D 11/00 (2006.01)
G01M 1/00 (2006.01)
(21) 400096
(22) 2012 07 23
(72) PAKOS WOJCIECH, Lubin (PL); WÓJCICKI ZBIGNIEW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób redukcji rezonansowych drgań cięgien w obiektach
mostowych podwieszonych

2077

(21) 410492
(22) 2014 12 10
(72) ŚWIATKOWSKI BARTOSZ, Warszawa (PL); MAREK EWA,
Zamość (PL); GOLEC TOMASZ, Warszawa (PL); MAZUR SŁAWOMIR,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób oraz palnik energetyczny do spalania pyłu węglowego
w strumieniu tlenu o wysokiej koncentracji
B1 (11) 226498
(41) 2016 02 15
(51) F23L 1/00 (2006.01)
F23L 13/08 (2006.01)
F23B 30/04 (2006.01)
(21) 409186
(22) 2014 08 14
(72) BRZESKI MICHAŁ, Piła (PL)
(73) PELLASX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piła (PL)
(54) Mechanizm napowietrzania komory paleniskowej w palniku
peletów

B1 (11) 226326
(41) 2016 08 01
(51) F16K 3/316 (2006.01)
F16K 3/28 (2006.01)
(21) 411031
(22) 2015 01 22
(72) KRAWCZYK WOJCIECH, Piława Górna (PL)
(73) ZETKAMA R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ścinawka Średnia (PL)
(54) Zawór zasuwowy klinowy

B1 (11) 226353
(41) 2015 12 07
(51) F24F 12/00 (2006.01)
(21) 408375
(22) 2014 05 29
(72) PRYMON MAREK, Jarosław (PL); KOSOWSKA PAULINA,
Kraków (PL); ROKOSZ MICHAŁ, Katowice (PL); MACHATY PIOTR,
Kraków (PL); WOJNAR KAMILA, Kraków (PL)
(73) THESSLA GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Centrala wentylacyjna

B1 (11) 226455
(41) 2016 08 16
(51) F16K 11/00 (2006.01)
(21) 411203
(22) 2015 02 09
(72) STANGRECIAK MICHAŁ, Skierniewice (PL)
(73) STANGRECIAK MICHAŁ WATERDROP, Skierniewice (PL)
(54) Niskociśnieniowy elektryczny zawór obrotowy dla regulacji
przepływu płynów w oczyszczalniach biologicznych

B1 (11) 226265
(41) 2015 12 07
(51) F24F 12/00 (2006.01)
F24F 7/04 (2006.01)
(21) 412295
(22) 2015 05 11
(72) CICHOBŁAZIŃSKI WOJCIECH, Józefów (PL)
(73) CICHOBŁAZIŃSKI WOJCIECH, Józefów (PL)
(54) Urządzenie wentylacyjne z płytowym wymiennikiem ciepła

B1 (11) 226325
(41) 2016 05 09
(51) F16K 17/04 (2006.01)
F16K 15/04 (2006.01)
(21) 410067
(22) 2014 11 05
(72) SZOŁTYSEK ALOJZY, Gierałtowice (PL)
(73) SZOŁTYSEK ALOJZY PHUP CASTOR, Gierałtowice (PL)
(54) Zawór bezpieczeństwa

B1 (11) 226355
(41) 2016 01 18
(51) F24J 2/05 (2006.01)
F24J 2/20 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)
(21) 408753
(22) 2014 07 04
(72) MAJEWSKI SŁAWOMIR, Koszalin (PL); SŁAWIŃSKI KAZIMIERZ,
Koszalin (PL)
(73) MAJEWSKI SŁAWOMIR SOLARVOLT, Koszalin (PL)
(54) Układ grzewczy słoneczną energią cieplną

B1 (11) 226400
(41) 2016 09 26
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 29/00 (2015.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
(21) 411633
(22) 2015 03 18
(72) SKIBA KRZYSZTOF, Bielsko-Biała (PL)
(73) SKIBA KRZYSZTOF, Bielsko-Biała (PL)
(54) Urządzenie oświetleniowe
B1 (11) 226499
(41) 2016 03 29
(51) F23B 30/04 (2006.01)
F23H 9/02 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
(21) 409524
(22) 2014 09 17
(72) BRZESKI MICHAŁ, Piła (PL)
(73) PELLASX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piła (PL)
(54) Osłona komory paleniskowej w palniku peletów
B1 (11) 226476
(51) F23D 1/00 (2006.01)

(41) 2016 06 20

B1 (11) 226299
(41) 2016 09 26
(51) F24J 3/08 (2006.01)
(21) 411619
(22) 2015 03 16
(72) KRZEMIŃSKI ANDRZEJ, Rożnów (PL); KRZEMIŃSKA TERESA,
Rożnów (PL)
(73) KRZEMIŃSKI ANDRZEJ, Rożnów (PL); KRZEMIŃSKA TERESA,
Rożnów (PL)
(54) Bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepła i masy
B1 (11) 226441
(41) 2015 05 25
(51) F27B 5/04 (2006.01)
C21D 1/613 (2006.01)
C21D 1/773 (2006.01)
(21) 406043
(22) 2013 11 13
(72) MICHALSKI JÓZEF, Łagów (PL)
(73) REMIX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Piec próżniowy do obróbki cieplnej
B1 (11) 226471
(51) F41A 5/28 (2006.01)

(41) 2016 03 14
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(21) 409334
(22) 2014 09 01
(72) GOŁĄB WOJCIECH, Tarnów (PL); CICHY DAMIAN, Tarnów (PL);
WITEK ALEKSANDRA, Tarnów (PL); WILK KAROL, Warszawa (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Regulator gazowy karabinu maszynowego
B1 (11) 226474
(41) 2016 08 16
(51) F41A 9/38 (2006.01)
F41A 9/09 (2006.01)
(21) 411250
(22) 2015 02 12
(72) TYPER PAWEŁ, Tarnów (PL); PANEK ZBIGNIEW, Tarnów (PL);
PAPIERNIK GRZEGORZ, Pilzno (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Bębnowy automat ładowania armat zwłaszcza armat czołgowych
B1 (11) 226469
(41) 2016 02 29
(51) F41A 19/00 (2006.01)
F41A 3/00 (2006.01)
(21) 409297
(22) 2014 08 28
(72) GOŁĄB WOJCIECH, Tarnów (PL); JAROSZ DAMIAN,
Mokrzyska (PL); CICHY DAMIAN, Tarnów (PL); WITEK ALEKSANDRA,
Tarnów (PL); WILK KAROL, Warszawa (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Komora zamkowa karabinu maszynowego
B1 (11) 226470
(41) 2016 03 14
(51) F41A 19/58 (2006.01)
F41A 19/59 (2006.01)
(21) 409327
(22) 2014 08 29
(72) CICHY DAMIAN, Tarnów (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Elektrospust zwłaszcza do armat 23 mm
B1 (11) 226472
(41) 2016 03 14
(51) F41A 23/00 (2006.01)
(21) 409344
(22) 2014 09 01
(72) CICHY DAMIAN, Tarnów (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) System podstaw umożliwiających zmienną konfigurację uzbrojenia
B1 (11) 226466
(41) 2016 02 29
(51) F41A 35/00 (2006.01)
F41A 35/02 (2006.01)
F41A 9/00 (2006.01)
(21) 409267
(22) 2014 08 25
(72) GOŁĄB WOJCIECH, Tarnów (PL); JAROSZ DAMIAN,
Mokrzyska (PL); CICHY DAMIAN, Tarnów (PL); WITEK ALEKSANDRA,
Tarnów (PL); WILK KAROL, Warszawa (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Mechanizm zabezpieczający otwartą pokrywę karabinu maszynowego przed opadaniem
B1 (11) 226468
(41) 2016 02 29
(51) F41A 35/00 (2006.01)
F41A 35/02 (2006.01)
(21) 409284
(22) 2014 08 28
(72) GOŁĄB WOJCIECH, Tarnów (PL); CICHY DAMIAN, Tarnów (PL);
WITEK ALEKSANDRA, Tarnów (PL); WILK KAROL, Warszawa (PL)
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(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Zespół rolki suwadła karabinu maszynowego
B1 (11) 226467
(41) 2016 02 29
(51) F41C 33/08 (2006.01)
F41C 33/00 (2006.01)
(21) 409270
(22) 2014 08 26
(72) GOŁĄB WOJCIECH, Tarnów (PL); JAROSZ DAMIAN,
Mokrzyska (PL); GIZA JACEK, Tarnów (PL); WITEK ALEKSANDRA,
Tarnów (PL); WILK KAROL, Warszawa (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Uchwyt lufy do karabinu maszynowego
B1 (11) 226473
(41) 2016 03 14
(51) F41G 1/41 (2006.01)
F41G 11/00 (2006.01)
(21) 409348
(22) 2014 09 01
(72) GIZA JACEK, Tarnów (PL); JAROSZ DAMIAN, Mokrzyska (PL);
CICHY DAMIAN, Tarnów (PL); ADWENT PIOTR, Ciężkowice (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Szyna pokrywy komory zamkowej karabinu maszynowego
i zespół mocowania szyny do pokrywy komory zamkowej
B1 (11) 226493
(41) 2015 07 20
(51) F41H 1/02 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A41D 29/00 (2006.01)
(21) 410652
(22) 2014 12 29
(72) PELCZARSKI MICHAŁ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) System przeciwuderzeniowy
B1 (11) 226440
(41) 2016 02 29
(51) F41H 7/00 (2006.01)
F41H 7/02 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/02 (2006.01)
(21) 409300
(22) 2014 08 28
(72) ŚLIWIŃSKI JANUSZ, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Pakiet przeciwwybuchowy
B1 (11) 226399
(41) 2016 08 16
(51) F42B 3/08 (2006.01)
F42D 5/04 (2006.01)
F42C 13/04 (2006.01)
F41H 11/12 (2011.01)
(21) 411252
(22) 2015 02 12
(72) SZCZEPANIAK MARCIN, Kiełczów (PL); LUDAS MICHAŁ,
Wrocław (PL); ŚLIWIŃSKI JANUSZ, Wrocław (PL); CZUBATY ŁUKASZ,
Białystok (PL); KRYSIAK PIOTR, Przystajń (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Ładunek wybuchowy szerokiego rażenia
B1 (11) 226303
(41) 2015 04 27
(51) G01B 5/10 (2006.01)
(21) 405625
(22) 2013 10 14
(72) ZALESKI KAZIMIERZ, Lublin (PL); MATUSZAK JAKUB,
Świdnik (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do określania średnicy dynamicznej szczotek walcowych
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B1 (11) 226432
(41) 2015 01 05
(51) G01B 5/14 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
(21) 406731
(22) 2013 12 31
(72) ANISZEWICZ ANDRZEJ, Czarny Las (PL)
(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd pomiarowy do pomiaru różnicy odległości
B1 (11) 226433
(41) 2015 01 05
(51) G01B 5/14 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
(21) 406732
(22) 2013 12 31
(72) ANISZEWICZ ANDRZEJ, Czarny Las (PL)
(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd pomiarowy do pomiaru różnicy odległości
B1 (11) 226434
(41) 2015 01 05
(51) G01B 5/14 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
(21) 406733
(22) 2013 12 31
(72) ANISZEWICZ ANDRZEJ, Czarny Las (PL)
(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd pomiarowy do pomiaru różnicy odległości
B1 (11) 226435
(41) 2015 01 05
(51) G01B 5/14 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
(21) 406734
(22) 2013 12 31
(72) ANISZEWICZ ANDRZEJ, Czarny Las (PL)
(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd pomiarowy do pomiaru różnicy odległości
B1 (11) 226436
(41) 2015 01 05
(51) G01B 5/14 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
(21) 406735
(22) 2013 12 31
(72) ANISZEWICZ ANDRZEJ, Czarny Las (PL)
(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd pomiarowy do pomiaru różnicy odległości
B1 (11) 226437
(41) 2015 01 05
(51) G01B 5/14 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
(21) 406736
(22) 2013 12 31
(72) ANISZEWICZ ANDRZEJ, Czarny Las (PL)
(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd pomiarowy do pomiaru różnicy odległości
B1 (11) 226338
(41) 2015 03 16
(51) G01B 11/08 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
(21) 405235
(22) 2013 09 03
(72) ŻACZEK MAREK, Gliwice (PL); WIDEŁKA TOMASZ,
Chorzów (PL)
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(73) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TECHNICZNE GRAW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób pomiaru średnicy kół pojazdów szynowych i urządzenie do pomiaru średnicy kół pojazdów szynowych
B1 (11) 226387
(41) 2015 05 11
(51) G01B 11/24 (2006.01)
G01B 11/30 (2006.01)
(21) 405952
(22) 2013 11 07
(72) KUCHARSKI DAWID, Poznań (PL); MEIJER FRANS,
Zakrzewo (PL); STACHOWSKA EWA, Zakrzewo (PL); JERMAK
CZESŁAW JANUSZ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób bezstykowego pomiaru odchyłki kształtu metodą interferometryczną
B1 (11) 226328
(41) 2012 08 13
(51) G01F 19/00 (2006.01)
(21) 393893
(22) 2011 02 08
(72) ŁAŹNIAK SEBASTIAN, Witoldów (PL)
(73) ŁAŹNIAK SEBASTIAN, Witoldów (PL)
(54) Pojemnik do wyznaczania zawartości węglowodanów w produktach spożywczych
B1 (11) 226444
(41) 2015 12 21
(51) G01K 7/18 (2006.01)
G01K 7/20 (2006.01)
G01K 7/21 (2006.01)
(21) 408553
(22) 2014 06 13
(72) PIECHOWSKI LESZEK, Gdynia (PL); RZĄDKOWSKI ROMUALD,
Gdynia (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Układ wyznaczania rzeczywistej temperatury termorezystora
platynowego
B1 (11) 226275
(41) 2015 08 03
(51) G01M 7/00 (2006.01)
G01N 3/30 (2006.01)
(21) 408401
(22) 2014 06 02
(72) NOWAK GRZEGORZ, Pawłów (PL); JUSZYŃSKI ŁUKASZ,
Przyszowice (PL); SOBIECH MARIUSZ, Bytom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM,
Zabrze (PL)
(54) Stanowisko do badań zachowania obiektów podczas przejazdu
przez próg i zderzenia z futryną
B1 (11) 226295
(41) 2016 09 12
(51) G01M 15/14 (2006.01)
(21) 411458
(22) 2015 03 03
(72) GAWRON BARTOSZ, Warszawa (PL); DZIĘGIELEWSKI
WOJCIECH, Józefosław (PL); SARNECKI JAROSŁAW, Warszawa (PL);
KOSIAK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Układ do badań porównawczych paliw lotniczych
B1 (11) 226304
(41) 2015 07 20
(51) G01N 1/28 (2006.01)
G01N 23/00 (2006.01)
(21) 406809
(22) 2014 01 09
(72) ZGIRSKI MACIEJ, Warszawa (PL); PAWLISZAK ŁUKASZ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Stolik mikroskopowy do pomiarów magnetycznych
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B1 (11) 226285
(41) 2016 05 23
(51) G01N 3/00 (2006.01)
G01N 1/00 (2006.01)
(21) 410095
(22) 2014 11 10
(72) GŁOGOWSKI MICHAŁ, Łódź (PL); MITUKIEWICZ GRZEGORZ,
Łódź (PL)
(73) GŁOGOWSKI MICHAŁ, Łódź (PL); MITUKIEWICZ GRZEGORZ,
Łódź (PL)
(54) Sposób formowania próbek do wyznaczania maksymalnego
odkształcenia względnego i próbka do wyznaczania maksymalnego
odkształcenia względnego
B1 (11) 226352
(41) 2015 05 25
(51) G01N 3/36 (2006.01)
(21) 408068
(22) 2014 04 30
(72) KISIELEWSKI WALDEMAR, Ligota Wołczyńska (PL);
GŁADYSIEWICZ LECH, Wrocław (PL); KRÓL ROBERT, Wrocław (PL);
KASZUBA DAMIAN, Legnica (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Stanowisko do badania oporu przeginania taśmy
B1 (11) 226307
(41) 2015 08 31
(51) G01N 33/00 (2006.01)
G01N 21/84 (2006.01)
(21) 407214
(22) 2014 02 17
(72) ŁUCZYCKA DETA, Wrocław (PL); SZEWCZYK ANTONI,
Wrocław (PL); CIENIAWSKA BEATA, Bożeń (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Stanowisko pomiarowe do określania podatności na naniesienie
cieczy użytkowej roślin uprawnych
B1 (11) 226429
(41) 2014 06 09
(51) G01N 33/497 (2006.01)
G10L 21/00 (2013.01)
A61F 5/58 (2006.01)
A61B 5/08 (2006.01)
(21) 401795
(22) 2012 11 28
(72) STANKIEWICZ BARBARA, Nowa Wieś Warszawska (PL); ZIELIŃSKI
KRZYSZTOF, Warszawa (PL); DAROWSKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
IM. MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do regulacji oddechu
B1 (11) 226405
(41) 2015 08 03
(51) G01P 3/488 (2006.01)
G01D 5/248 (2006.01)
(21) 408829
(22) 2014 08 14
(72) SŁOWIŃSKI KRZYSZTOF, Bilsko (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przetwornik obrotów koła ciągnika
B1 (11) 226358
(41) 2016 04 25
(51) G01R 15/06 (2006.01)
G01R 15/14 (2006.01)
G01R 15/16 (2006.01)
H01F 38/34 (2006.01)
(21) 409870
(22) 2014 10 19
(72) OLAK JAN, Warszawa (PL); OLAK ANDRZEJ, Warszawa (PL);
KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); RAMOTOWSKI EDWARD,
Warszawa (PL)
(73) TRANSFORMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL); INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Wielofunkcyjny przekładnik prądowo-napięciowy wysokiego
napięcia
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B1 (11) 226464
(41) 2016 12 05
(51) G01R 25/00 (2006.01)
(21) 412542
(22) 2015 05 29
(72) KOZAK MARIUSZ, Władysławów (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Sposób pobudzania resolwera i układ pobudzania resolwera
B1 (11) 226282
(41) 2016 03 29
(51) G01R 31/08 (2006.01)
H02H 7/16 (2006.01)
H02H 3/16 (2006.01)
(21) 409607
(22) 2014 09 27
(72) LORENC JÓZEF, Poznań (PL); STASZAK BOGDAN,
Książ Wielkopolski (PL); WIŚNIEWSKI ADAM, Luboń (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); WIŚNIEWSKI ADAM
TESAL PLUS, Luboń (PL)
(54) Sposób i układ do wykrywania zwarć wysokooporowych w liniach pracujących w kompensowanej sieci średniego napięcia
B1 (11) 226414
(41) 2015 05 25
(51) G05D 23/24 (2006.01)
(21) 406118
(22) 2013 11 18
(72) STRÓŻYŃSKI BARTŁOMIEJ, Kęty (PL)
(73) STRÓŻYŃSKI BARTŁOMIEJ FIRMA BOLECKI, Kęty (PL)
(54) Elektroniczny system oraz sposób regulacji paleniska zwłaszcza
do kotłów i pieców z podajnikiem
B1 (11) 226447
(41) 2016 05 23
(51) G06K 19/077 (2006.01)
H05K 13/00 (2006.01)
H01Q 1/22 (2006.01)
(21) 410146
(22) 2014 11 14
(72) WIEJAK JAN, Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ, Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Modułowa konstrukcja uniwersalnego urządzenia do opracowywania technologii łączenia układów RFID z antenami dokumentów zabezpieczonych elektronicznie
B1 (11) 226283
(41) 2016 04 11
(51) G08B 17/107 (2006.01)
(21) 409711
(22) 2014 10 06
(72) LUBIŃSKI RYSZARD, Bydgoszcz (PL)
(73) POLON-ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(54) Obudowa czujki przeciwpożarowej
B1 (11) 226289
(41) 2015 11 23
(51) G08B 21/00 (2006.01)
(21) 410706
(22) 2014 12 22
(72) OGAZA ROMAN, Gliwice (PL); KAMIŃSKI GRZEGORZ,
Rybnik (PL); HEJCZYK TOMASZ, Marklowice (PL)
(73) ENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) System zbliżeniowego zabezpieczania osób w obszarze pracy
z urządzeniami mobilnymi
B1 (11) 226293
(41) 2016 08 16
(51) G08B 21/22 (2006.01)
F41H 13/00 (2006.01)
(21) 411254
(22) 2015 02 12
(72) SZCZEPANIAK MARCIN, Kiełczów (PL); LUDAS MICHAŁ,
Wrocław (PL); JASIŃSKI WIESŁAW, Kiełczów (PL); ŚLIWIŃSKI
JANUSZ, Wrocław (PL); CZUBATY ŁUKASZ, Białystok (PL); KRYSIAK
PIOTR, Wrocław (PL); MADEJ WIESŁAW, Wrocław (PL)
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(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Czujnik naciągowy
B1 (11) 226357
(41) 2016 04 11
(51) G10K 15/06 (2006.01)
H01T 2/00 (2006.01)
B06B 1/00 (2006.01)
(21) 409750
(22) 2014 10 09
(72) PALA DAMIAN, Bystra (PL); KAMISIŃSKI TADEUSZ,
Zabierzów (PL); ZYDROŃ PAWEŁ, Kraków (PL); RUBACHA
JAROSŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, KRAKÓW (PL)
(54) Sposób wytwarzania dźwięku oraz elektroiskrowe źródło
dźwięku, zwłaszcza do akustycznych badań modelowych
B1 (11) 226442
(41) 2015 08 03
(51) H01F 41/04 (2006.01)
(21) 406930
(22) 2014 01 24
(72) KACZMAREK SŁAWOMIR, Bobrowniki (PL)
(73) EUROTRAFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice (PL)
(54) Urządzenie do wykonania cewki
B1 (11) 226463
(41) 2016 12 05
(51) H01H 33/668 (2006.01)
(21) 412540
(22) 2015 05 29
(72) SIBILSKI HENRYK, Warszawa (PL); DZIERŻYŃSKI ANDRZEJ,
Warszawa (PL); KOZAK SŁAWOMIR, Lublin (PL); KRASUSKI
KRZYSZTOF, Warszawa (PL); BEROWSKI PRZEMYSŁAW,
Warszawa (PL); HEJDUK ARTUR, Warszawa (PL); AUGUSTYNIAK
MAREK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa (PL)
(54) Komora próżniowa do wyłącznika wysokiego napięcia
B1 (11) 226494
(41) 2016 07 04
(51) H01M 2/16 (2006.01)
B29C 59/14 (2006.01)
(21) 410836
(22) 2014 12 31
(72) DZIDA WOJCIECH, Pszczyna (PL)
(73) ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna (PL)
(54) Sposób i urządzenie do ciągłej modyfikacji powierzchni membrany polimerowej stosowanej w akumulatorach litowo-jonowych
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B1 (11) 226450
(41) 2016 01 18
(51) H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/12 (2006.01)
(21) 410321
(22) 2014 12 01
(72) WOLNIK TOMASZ, Lubomia (PL); KRÓL EMIL, Rybnik (PL);
GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); BIAŁAS ANDRZEJ, Będzin (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Silnik z magnesami trwałymi o zwiększonym momencie elektromagnetycznym
B1 (11) 226451
(41) 2016 02 01
(51) H02K 11/25 (2016.01)
(21) 411920
(22) 2015 04 08
(72) GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); BĘDKOWSKI BARTŁOMIEJ,
Sosnowiec (PL); BIAŁAS ANDRZEJ, Będzin (PL); BRYMORA LESZEK,
Będzin (PL); WOLNIK TOMASZ, Lubomia (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Zespół osadzenia czujników pomiarowych temperatury łożysk
w silnikach elektrycznych z zewnętrznym wirnikiem
B1 (11) 226461
(41) 2016 11 21
(51) H02K 16/02 (2006.01)
H02K 7/116 (2006.01)
(21) 412321
(22) 2015 05 13
(72) SKORNÓG IRENEUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(73) SKORNÓG IRENEUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Silnik elektryczny tarczowy trakcyjny z przekładnią
B1 (11) 226458
(41) 2016 11 21
(51) H02K 21/24 (2006.01)
(21) 412300
(22) 2015 05 11
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Magnetyczny generator tarczowy szeregowy
B1 (11) 226484
(41) 2015 08 31
(51) H02M 5/458 (2006.01)
(21) 407185
(22) 2014 02 17
(72) TURZYŃSKI MAREK, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ pośredniego przemiennika częstotliwości z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym

B1 (11) 226491
(41) 2016 06 06
(51) H01Q 21/00 (2006.01)
H01Q 13/00 (2006.01)
H01Q 1/38 (2006.01)
(21) 410278
(22) 2014 11 27
(72) GASZTOLD MICHAŁ, Warszawa (PL); PIASECKI PRZEMYSŁAW,
Promna (PL); ŻEBROWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Wielowarstwowa struktura szyku antenowego

B1 (11) 226422
(41) 2014 05 26
(51) H02P 25/08 (2016.01)
H02P 8/12 (2006.01)
(21) 401664
(22) 2012 11 19
(72) DZIADECKI ALEKSANDER, Kraków (PL); GRZEGORSKI JANUSZ,
Kraków (PL); SKOTNICZNY JÓZEF, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób sterowania wysokoobrotowego silnika reluktancyjnego
i układ do sterowania wysokoobrotowego silnika reluktancyjnego

B1 (11) 226485
(41) 2016 05 09
(51) H02J 3/01 (2006.01)
(21) 409952
(22) 2014 10 28
(72) GUZIŃSKI JAROSŁAW, Gdańsk (PL); STRANKOWSKI PATRYK,
Kościerzyna (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Pięciofazowy zintegrowany filtr sinusoidalny i składowej wspólnej falownika napięcia

B1 (11) 226312
(41) 2015 12 21
(51) H03D 7/00 (2006.01)
H03D 9/00 (2006.01)
(21) 408601
(22) 2014 06 18
(72) BURSKI TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Układ podwójnie zrównoważonego mieszacza częstotliwości,
zwłaszcza do radiostacji o ograniczonym poborze mocy
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Symbol
MKP

Nr
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1

2

A01C 23/00 (2006.01)
A01C 23/02 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01G 13/02 (2006.01)
A01K 1/015 (2006.01)
A01N 31/06 (2006.01)
A01N 43/50 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 63/02 (2006.01)
A01N 59/02 (2006.01)
A01N 59/20 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A01P 13/02 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A23B 9/04 (2006.01)
A23G 9/42 (2006.01)
A23G 9/44 (2006.01)
A23G 9/48 (2006.01)
A23J 1/08 (2006.01)
A23J 3/22 (2006.01)
A23K 10/38 (2016.01)
A23K 30/00 (2016.01)
A23K 10/22 (2016.01)
A23K 10/40 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 1/29 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
A23L 3/3571 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
A23L 7/161 (2016.01)
A23L 3/28 (2006.01)
A23L 17/00 (2016.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 29/231 (2016.01)
A23L 3/358 (2006.01)
A23N 17/00 (2006.01)
A24C 5/00 (2006.01)
A24C 5/32 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A41D 29/00 (2006.01)
A42B 3/00 (2006.01)
A42B 3/04 (2006.01)
A42B 3/30 (2006.01)
A42B 3/00 (2006.01)
A42B 3/04 (2006.01)
A42B 3/30 (2006.01)
A47C 17/00 (2006.01)
A47C 20/04 (2006.01)
A47L 15/46 (2006.01)

226319
226319*
226396*
226396
226354*
226430*
226337
226335
226335*
226368
226425
226425*
226425*
226335*
226335*
226425*
226416*
226416*
226480*
226497
226497*
226497*
226425*
226377*
226402
226402*
226377*
226403*
226403*
226329
226329*
226329*
226373
226373*
226321
226480
226480*
226377
226317
226317*
226317*
226403*
226402*
226406*
226406*
226493*
226493*
226453
226453*
226453*
226454
226454*
226454*
226340*
226457*
226306
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A61B 5/02 (2006.01)
226453*
A61B 5/02 (2006.01)
226454*
A61B 5/00 (2006.01)
226423
A61B 5/053 (2006.01) 226423*
A61B 5/02 (2006.01)
226438
A61B 5/04 (2006.01)
226438*
A61B 5/05 (2006.01)
226438*
A61B 5/103 (2006.01) 226411
A61B 5/107 (2006.01) 226411*
A61B 5/11 (2006.01)
226411*
A61B 5/22 (2006.01)
226411*
A61B 17/94 (2006.01) 226267*
A61B 5/08 (2006.01)
226429*
A61F 2/54 (2006.01)
226297*
A61F 2/28 (2006.01)
226392*
A61F 5/58 (2006.01)
226429*
A61H 1/02 (2006.01)
226297
A61K 8/06 (2006.01)
226251
A61K 8/60 (2006.01)
226251*
A61K 8/34 (2006.01)
226251*
A61K 8/37 (2006.01)
226251*
A61K 8/41 (2006.01)
226251*
A61K 8/92 (2006.01)
226251*
A61K 8/06 (2006.01)
226311
A61K 8/37 (2006.01)
226311*
A61K 8/92 (2006.01)
226311*
A61K 8/97 (2006.01)
226311*
226313
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
226313*
A61K 8/73 (2006.01)
226313*
A61K 8/92 (2006.01)
226313*
A61K 8/97 (2006.01)
226313*
A61K 9/00 (2006.01)
226346
A61K 47/34 (2006.01) 226346*
A61K 38/09 (2006.01) 226346*
A61K 9/52 (2006.01)
226261
A61K 31/727 (2006.01) 226261*
A61K 47/36 (2006.01) 226261*
A61K 47/38 (2006.01) 226261*
A61K 31/095 (2006.01) 226342
A61K 31/715 (2006.01) 226342*
A61K 31/4152 (2006.01) 226255
A61K 36/28 (2006.01) 226269
A61K 31/05 (2006.01) 226269*
A61K 31/7004 (2006.01) 226269*
A61K 31/715 (2006.01) 226269*
A61K 36/48 (2006.01) 226318
A61K 45/06 (2006.01) 226401
A61K 9/20 (2006.01)
226401*
A61K 31/166 (2006.01) 226401*
A61K 31/44 (2006.01) 226401*
A61K 47/34 (2006.01) 226479
A61K 31/00 (2006.01) 226479*
A61K 38/00 (2006.01) 226426*
A61K 47/36 (2006.01) 226426*
A61K 31/357 (2006.01) 226418*

*) Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.

Nr 7/2017
2

A61K 31/4035 (2006.01) 226418*
A61K 31/4178 (2006.01) 226418*
A61K 31/4196 (2006.01) 226418*
A61K 31/427 (2006.01) 226418*
A61K 31/4427 (2006.01) 226418*
A61K 31/443 (2006.01) 226418*
A61K 31/496 (2006.01) 226418*
A61K 31/5377 (2006.01) 226418*
A61K 31/4985 (2006.01) 226417*
A61K 31/519 (2006.01) 226417*
A61K 38/12 (2006.01) 226256*
A61K 38/08 (2006.01) 226349*
A61K 31/7088 (2006.01) 226431*
A61K 31/353 (2006.01) 226308*
A61K 47/48 (2006.01) 226341*
A61K 49/00 (2006.01) 226341*
A61L 2/08 (2006.01)
226426
A61L 15/22 (2006.01) 226426*
A61L 15/28 (2006.01) 226426*
A61L 15/32 (2006.01) 226426*
A61L 2/14 (2006.01)
226367
A61L 15/28 (2006.01) 226332
A61L 15/44 (2006.01) 226332*
A61L 27/18 (2006.01) 226392
A61L 27/56 (2006.01) 226392*
A61L 31/04 (2006.01) 226421
A61L 31/06 (2006.01) 226421*
A61M 25/01 (2006.01) 226267
A61M 25/08 (2006.01) 226267*
A61P 35/00 (2006.01) 226342*
A61P 31/04 (2006.01) 226255*
A61P 7/02 (2006.01)
226269*
A61P 31/04 (2006.01) 226318*
A61P 11/06 (2006.01) 226401*
A61P 17/02 (2006.01) 226479*
A61P 17/02 (2006.01) 226426*
A61P 7/04 (2006.01)
226332*
A61P 17/02 (2006.01) 226332*
A61P 19/00 (2006.01) 226392*
A61P 33/06 (2006.01) 226418*
A61P 33/12 (2006.01) 226418*
A61P 35/00 (2006.01) 226418*
A61P 35/00 (2006.01) 226417*
A61P 29/00 (2006.01) 226256*
A61P 31/04 (2006.01) 226349*
A61P 31/10 (2006.01) 226349*
A61P 29/00 (2006.01) 226431*
A61Q 19/08 (2006.01) 226311*
A61Q 19/08 (2006.01) 226313*
A62D 3/38 (2007.01)
226370
A62D 101/04 (2007.01) 226370*
A62D 3/38 (2007.01)
226371
A63B 23/12 (2006.01) 226297*
A63B 23/16 (2006.01) 226297*
A63F 9/08 (2006.01)
226298
B01D 53/04 (2006.01) 226420
B01J 2/20 (2006.01)
226448
B01J 20/16 (2006.01) 226254
B01J 20/285 (2006.01) 226351
B01J 31/04 (2006.01) 226393
B01J 23/745 (2006.01) 226316*
B02C 17/00 (2006.01) 226403
B02C 17/16 (2006.01) 226403*
B04B 1/06 (2006.01)
226305*
B06B 1/04 (2006.01)
226439
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B06B 1/00 (2006.01)
B07B 1/46 (2006.01)
B07C 5/14 (2006.01)
B07C 5/04 (2006.01)
B07C 5/04 (2006.01)
B08B 1/04 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09C 1/08 (2006.01)
B21C 1/04 (2006.01)
B21C 23/22 (2006.01)
B21D 5/02 (2006.01)
B21D 37/02 (2006.01)
B21D 22/20 (2006.01)
B21F 19/00 (2006.01)
B21K 21/08 (2006.01)
B21K 21/16 (2006.01)
B23D 61/12 (2006.01)
B23K 35/18 (2006.01)
B25B 27/00 (2006.01)
B25H 1/00 (2006.01)
B25J 9/06 (2006.01)
B25J 9/08 (2006.01)
B25J 15/10 (2006.01)
B27B 33/06 (2006.01)
B27G 11/00 (2006.01)
B27K 3/36 (2006.01)
B27N 1/02 (2006.01)
B29B 9/06 (2006.01)
B29B 9/10 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29B 13/00 (2006.01)
B29B 9/00 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29C 61/02 (2006.01)
B29C 65/02 (2006.01)
B29C 65/22 (2006.01)
B29C 65/34 (2006.01)
B29C 47/40 (2006.01)
B29C 70/40 (2006.01)
B29C 70/88 (2006.01)
B29C 70/40 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B29C 59/14 (2006.01)
B29D 7/01 (2006.01)
B30B 9/20 (2006.01)
B32B 15/02 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
B32B 25/04 (2006.01)
B32B 21/02 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
B32B 7/04 (2006.01)
B32B 5/22 (2006.01)
B32B 27/12 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
B32B 25/04 (2006.01)
B32B 21/02 (2006.01)
B32B 7/04 (2006.01)
B44C 3/02 (2006.01)
B60B 15/00 (2006.01)
B60C 27/02 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
B60N 2/015 (2006.01)
B60N 2/00 (2006.01)

2

226357*
226428
226259
226348*
226372*
226360*
226258
226388
226370*
226273
226300*
226330
226330*
226330*
226273*
226443
226443*
226496
226300
226488
226334*
226297*
226297*
226297*
226496*
226462*
226368*
226368*
226448*
226448*
226366
226366*
226366*
226364*
226291
226291*
226291*
226291*
226288*
226278*
226278*
226410*
226375*
226494*
226291*
226488*
226300*
226409
226409*
226409*
226409*
226409*
226278*
226278*
226410*
226410*
226410*
226410*
226456
226386*
226386
226459*
226460*
226365
226365*
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B60N 2/28 (2006.01)
B60N 2/44 (2006.01)
B60P 7/00 (2006.01)
B60S 13/00 (2006.01)
B61D 3/08 (2006.01)
B61K 9/08 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
B61L 5/18 (2006.01)
B61L 29/30 (2006.01)
B62C 5/02 (2006.01)
B62C 1/02 (2006.01)
B62C 3/00 (2006.01)
B62D 33/023 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
B63B 35/50 (2006.01)
B63C 11/52 (2006.01)
B63G 7/00 (2006.01)
B63G 11/00 (2006.01)
B64D 1/04 (2006.01)
B64D 1/06 (2006.01)
B64F 1/00 (2006.01)
B65B 35/44 (2006.01)
B65B 19/34 (2006.01)
B65B 1/06 (2006.01)
B65B 23/20 (2006.01)
B65B 13/02 (2006.01)
B65B 35/00 (2006.01)
B65B 35/30 (2006.01)
B65B 11/56 (2006.01)
B65D 81/24 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65G 47/14 (2006.01)
B65G 65/30 (2006.01)
B65G 23/44 (2006.01)
B65G 47/00 (2006.01)
B65G 47/52 (2006.01)
B65G 47/28 (2006.01)
B65G 47/34 (2006.01)
B65G 47/52 (2006.01)
B65G 47/71 (2006.01)
B65G 19/28 (2006.01)
B66F 5/00 (2006.01)
B66F 7/00 (2006.01)
B66F 3/22 (2006.01)
B66F 3/22 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
C01B 33/26 (2006.01)
C01B 31/04 (2006.01)
C01B 31/18 (2006.01)
C01F 15/00 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
C01G 43/00 (2006.01)
C01G 99/00 (2010.01)
C04B 35/80 (2006.01)
C04B 35/18 (2006.01)

226361
226361*
226379*
226334
226490*
226390
226432*
226433*
226434*
226435*
226436*
226437*
226338*
226359
226359*
226327
226327*
226327*
226379
226490*
226489*
226292*
226292
226489*
226296
226296*
226489
226259*
226259*
226427
226268
226268*
226260
226260*
226260*
226373*
226490
226259*
226427*
226376
226340
226340*
226348
226347
226406
226372
226343*
226334*
226334*
226459
226460
226486*
226486*
226487*
226487*
226254*
226369
226475
226415*
226486
226487
226415
226415*
226263
226263*

C04B 35/10 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07D 323/02 (2006.01)
C07D 405/08 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
C07D 413/08 (2006.01)
C07D 417/08 (2006.01)
C07D 417/12 (2006.01)
C07D 493/10 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 475/04 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07H 17/065 (2006.01)
C07H 17/065 (2006.01)
C07H 1/06 (2006.01)
C07K 5/12 (2006.01)
C07K 5/107 (2006.01)
C07K 1/02 (2006.01)
C07K 1/04 (2006.01)
C07K 1/06 (2006.01)
C07K 7/06 (2006.01)
C07K 2/00 (2006.01)
C08B 37/06 (2006.01)
C08B 37/10 (2006.01)
C08F 257/02 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C08G 65/44 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 11/00 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 5/06 (2006.01)
C08J 5/10 (2006.01)
C08J 5/16 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 5/06 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 5/3417 (2006.01)
C08K 5/3465 (2006.01)
C08K 5/3465 (2006.01)
C08K 5/3437 (2006.01)
C08K 5/3465 (2006.01)
C08K 5/3437 (2006.01)
C08K 5/3465 (2006.01)
C08K 5/3437 (2006.01)
C08K 5/37 (2006.01)
C08K 5/3435 (2006.01)
C08K 5/3465 (2006.01)
C08K 9/02 (2006.01)

226263*
226322*
226323*
226324*
226316
226316*
226418
226418*
226418*
226418*
226418*
226418*
226418*
226374
226417
226322
226323
226324
226314
226315
226270*
226256
226256*
226256*
226256*
226256*
226349
226341*
226317*
226270
226351*
226381
226382
226383
226413
226384
226279
226351*
226366*
226288
226286
226287
226278
226410
226277
226416*
226375*
226378*
226354*
226364*
226364*
226393*
226369*
226381*
226381*
226382*
226382*
226383*
226383*
226413*
226413*
226413*
226384*
226384*
226288*
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C08K 13/02 (2006.01)
C08K 3/10 (2006.01)
C08K 5/10 (2006.01)
C08K 9/10 (2006.01)
C08K 3/24 (2006.01)
C08K 5/32 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08K 3/00 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 5/21 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 5/132 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 15/02 (2006.01)
C08L 9/02 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 3/02 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 53/00 (2006.01)
C08L 23/08 (2006.01)
C08L 23/16 (2006.01)
C08L 23/16 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)
C08L 77/00 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08L 101/16 (2006.01)
C08L 97/00 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
C09J 5/00 (2006.01)
C09K 21/14 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/50 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
C10G 2/00 (2006.01)
C10K 3/00 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
C10L 9/00 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C10L 3/12 (2006.01)
C10L 1/16 (2006.01)
C10L 10/08 (2006.01)
C11C 3/04 (2006.01)
C12C 7/175 (2006.01)
C12C 7/00 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 15/113 (2010.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)

2083
2

1

2

226286*
226287*
226277*
226416
226416*
226416*
226281*
226375*
226378*
226354*
226362*
226363*
226363*
226276*
226276*
226280*
226341*
226368*
226288*
226286*
226287*
226277*
226416*
226281
226375
226378
226354
226354*
226354*
226354*
226362
226362*
226363
226276
226280
226364
226364*
226364*
226389
226389*
226389*
226465
226465*
226462
226375*
226354*
226354*
226430
226475*
226475*
226254*
226475*
226264
226395
226395*
226395*
226264*
226305
226305*
226445
226477
226294
226431
226308*
226309*

C12N 1/14 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 1/04 (2006.01)
C12P 7/40 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 33/00 (2006.01)
C12P 33/12 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
C21D 1/613 (2006.01)
C21D 1/773 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
C25C 1/12 (2006.01)
C25C 5/00 (2006.01)
C25D 3/38 (2006.01)
C40B 40/10 (2006.01)
C40B 50/14 (2006.01)
D03D 47/18 (2006.01)
D03J 5/06 (2006.01)
D04H 1/4391 (2012.01)
D04H 1/46 (2012.01)
D06M 15/693 (2006.01)
D06M 10/00 (2006.01)
D06M 17/00 (2006.01)
E01B 2/00 (2006.01)
E01B 3/40 (2006.01)
E01B 31/00 (2006.01)
E01D 11/00 (2006.01)
E01F 15/04 (2006.01)
E01H 8/00 (2006.01)
E02B 3/12 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
E02F 3/24 (2006.01)
E02F 9/28 (2006.01)
E02F 3/34 (2006.01)
E03B 3/03 (2006.01)
E03F 3/02 (2006.01)
E03F 5/08 (2006.01)
E03F 5/10 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
E04B 1/24 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 2/86 (2006.01)
E04B 2/80 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04C 3/32 (2006.01)
E04C 3/08 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 2/38 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 2/40 (2006.01)

226310*
226314*
226315*
226294*
226294*
226308
226309
226310
226320
226320*
226331
226314*
226315*
226445*
226477*
226294*
226308*
226309*
226310*
226320*
226441*
226441*
226258*
226350
226350*
226350*
226341
226341*
226262*
226262
226278*
226278*
226430*
226333
226333*
226266
226266*
226360
226397*
226356
226360*
226385
226394*
226495
226495*
226500
226345*
226452
226452*
226345
226483
226391
226253
226394
226284*
226478*
226419*
226419*
226391*
226391*
226253*
226284
226404
226404*
226482*

2084

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

E04C 3/32 (2006.01)
E04F 15/10 (2006.01)
E04F 11/16 (2006.01)
E04F 11/116 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/24 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
E04F 17/08 (2006.01)
E04F 21/08 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04G 21/20 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
E04H 12/08 (2006.01)
E04H 7/18 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
E04H 6/14 (2006.01)
E04H 12/08 (2006.01)
E05B 37/04 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
E05C 5/02 (2006.01)
E05D 5/12 (2006.01)
E05D 7/10 (2006.01)
E05D 11/06 (2006.01)
E06B 3/16 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E06B 5/11 (2006.01)
E21B 47/06 (2012.01)
E21B 43/12 (2006.01)
E21C 25/16 (2006.01)
E21C 25/18 (2006.01)
E21C 35/20 (2006.01)
E21D 9/11 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
F01K 25/08 (2006.01)
F01K 7/00 (2006.01)
F01N 1/18 (2006.01)
F01N 1/00 (2006.01)
F01N 1/16 (2006.01)
F01N 1/18 (2006.01)
F01N 1/00 (2006.01)
F01N 1/16 (2006.01)
F02D 45/00 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
F16C 17/10 (2006.01)
F16C 17/26 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
F16C 17/10 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
F16C 17/10 (2006.01)
F16C 33/10 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
F16D 66/02 (2006.01)
F16F 15/00 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
F16F 15/04 (2006.01)
F16K 3/316 (2006.01)
F16K 3/28 (2006.01)

2

226252*
226409*
226481
226481*
226482
226478
226478*
226478*
226478*
226424
226412
226419*
226412*
226419
226391*
226394*
226284*
226398
226252
226449
226449*
226290
226446
226446*
226457
226257
226257*
226257*
226336
226336*
226380
226380*
226343
226380*
226347*
226302
226302*
226407
226407*
226407*
226408
226408*
226408*
226492
226274
226274*
226274*
226301
226301*
226301*
226419*
226271
226271*
226271*
226272
226272*
226344
226344*
226344*
226339
226397
226397*
226397*
226326
226326*

1

F16K 11/00 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
F16K 15/04 (2006.01)
F16L 47/03 (2006.01)
F16L 9/19 (2006.01)
F16M 11/20 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 29/00 (2015.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
F23B 30/04 (2006.01)
F23B 30/04 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
F23G 7/00 (2006.01)
F23H 9/02 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23L 13/08 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 7/04 (2006.01)
F24J 2/05 (2006.01)
F24J 2/20 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)
F24J 3/08 (2006.01)
F27B 19/04 (2006.01)
F27B 5/04 (2006.01)
F41A 5/28 (2006.01)
F41A 9/38 (2006.01)
F41A 9/09 (2006.01)
F41A 19/00 (2006.01)
F41A 3/00 (2006.01)
F41A 19/58 (2006.01)
F41A 19/59 (2006.01)
F41A 23/00 (2006.01)
F41A 35/00 (2006.01)
F41A 35/02 (2006.01)
F41A 9/00 (2006.01)
F41A 35/00 (2006.01)
F41A 35/02 (2006.01)
F41C 33/08 (2006.01)
F41C 33/00 (2006.01)
F41G 1/41 (2006.01)
F41G 11/00 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
F41H 7/00 (2006.01)
F41H 7/02 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/02 (2006.01)
F41H 11/12 (2011.01)
F41H 13/00 (2006.01)
F42B 3/08 (2006.01)
F42C 13/04 (2006.01)
F42D 5/04 (2006.01)
G01B 11/06 (2006.01)
G01B 5/10 (2006.01)
G01B 5/14 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01B 5/14 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01B 5/14 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01B 5/14 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
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2

1

2

1

2

226455
226325
226325*
226291*
226424*
226334*
226400
226400*
226400*
226400*
226499
226498*
226499*
226476
226371*
226499*
226498
226498*
226353
226265
226265*
226355
226355*
226355*
226299
226388*
226441
226471
226474
226474*
226469
226469*
226470
226470*
226472
226466
226466*
226466*
226468
226468*
226467
226467*
226473
226473*
226333*
226493
226440
226440*
226440*
226440*
226399*
226293*
226399
226399*
226399*
226339*
226303
226432
226432*
226433
226433*
226434
226434*
226435
226435*

G01B 5/14 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01B 5/14 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01B 11/08 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01B 11/30 (2006.01)
G01D 5/248 (2006.01)
G01F 19/00 (2006.01)
G01K 7/18 (2006.01)
G01K 7/20 (2006.01)
G01K 7/21 (2006.01)
G01M 15/05 (2006.01)
G01M 1/00 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
G01M 17/10 (2006.01)
G01M 7/00 (2006.01)
G01M 15/14 (2006.01)
G01N 21/17 (2006.01)
G01N 22/00 (2006.01)
G01N 30/56 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 3/30 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
G01N 23/00 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 1/00 (2006.01)
G01N 3/36 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 21/84 (2006.01)
G01N 33/497 (2006.01)
G01P 3/488 (2006.01)
G01R 15/06 (2006.01)
G01R 15/14 (2006.01)
G01R 15/16 (2006.01)
G01R 25/00 (2006.01)

226436
226436*
226437
226437*
226338
226338*
226387
226387*
226405*
226328
226444
226444*
226444*
226492*
226397*
226432*
226433*
226434*
226435*
226436*
226437*
226275
226295
226306*
226423*
226351*
226341*
226275*
226304
226304*
226285
226285*
226352
226307
226307*
226429
226405
226358
226358*
226358*
226464

G01R 31/08 (2006.01)
G05D 23/24 (2006.01)
G06K 19/077 (2006.01)
G08B 17/107 (2006.01)
G08B 21/00 (2006.01)
G08B 21/22 (2006.01)
G08G 1/095 (2006.01)
G10K 15/06 (2006.01)
G10L 21/00 (2013.01)
H01F 38/34 (2006.01)
H01F 41/04 (2006.01)
H01H 33/668 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01M 8/04 (2016.01)
H01M 2/16 (2006.01)
H01Q 1/22 (2006.01)
H01Q 21/00 (2006.01)
H01Q 13/00 (2006.01)
H01Q 1/38 (2006.01)
H01T 2/00 (2006.01)
H02G 9/06 (2006.01)
H02H 7/16 (2006.01)
H02H 3/16 (2006.01)
H02J 13/00 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
H02K 33/00 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/12 (2006.01)
H02K 11/25 (2016.01)
H02K 16/02 (2006.01)
H02K 7/116 (2006.01)
H02K 21/24 (2006.01)
H02M 5/458 (2006.01)
H02P 25/08 (2016.01)
H02P 8/12 (2006.01)
H03D 7/00 (2006.01)
H03D 9/00 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
H05K 13/00 (2006.01)

226282
226414
226447
226283
226289
226293
226359*
226357
226429*
226358*
226442
226463
226486*
226487*
226475*
226494
226447*
226491
226491*
226491*
226357*
226424*
226282*
226282*
226359*
226485
226439*
226450
226450*
226451
226461
226461*
226458
226484
226422
226422*
226312
226312*
226367*
226447*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

226251
226252
226253
226254
226255
226256
226257
226258
226259
226260
226261
226262
226263
226264

A61K 8/06 (2006.01)
E04H 12/08 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
B01J 20/16 (2006.01)
A61K 31/4152 (2006.01)
C07K 5/12 (2006.01)
E06B 3/16 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B07C 5/14 (2006.01)
B65B 35/00 (2006.01)
A61K 9/52 (2006.01)
D03J 5/06 (2006.01)
C04B 35/80 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)

226265
226266
226267
226268
226269
226270
226271
226272
226273
226274
226275
226276
226277
226278

F24F 12/00 (2006.01)
E01B 2/00 (2006.01)
A61M 25/01 (2006.01)
B65B 23/20 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
C08B 37/10 (2006.01)
F16C 17/10 (2006.01)
F16C 17/10 (2006.01)
B21C 1/04 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
G01M 7/00 (2006.01)
C08L 23/16 (2006.01)
C08J 5/16 (2006.01)
C08J 5/06 (2006.01)

Nr 7/2017
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1

2

1

2

1

2

1

2

226279
226280
226281
226282
226283
226284
226285
226286
226287
226288
226289
226290
226291
226292
226293
226294
226295
226296
226297
226298
226299
226300
226301
226302
226303
226304
226305
226306
226307
226308
226309
226310
226311
226312
226313
226314
226315
226316
226317
226318
226319
226320
226321
226322
226323
226324
226325
226326
226327
226328
226329
226330
226331
226332
226333
226334
226335
226336
226337
226338
226339
226340
226341
226342
226343

C08G 65/44 (2006.01)
C08L 23/16 (2006.01)
C08L 9/02 (2006.01)
G01R 31/08 (2006.01)
G08B 17/107 (2006.01)
E04C 2/38 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
G08B 21/00 (2006.01)
E05C 5/02 (2006.01)
B29C 61/02 (2006.01)
B63G 7/00 (2006.01)
G08B 21/22 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
G01M 15/14 (2006.01)
B64D 1/04 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A63F 9/08 (2006.01)
F24J 3/08 (2006.01)
B23K 35/18 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F01K 25/08 (2006.01)
G01B 5/10 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
C12C 7/175 (2006.01)
A47L 15/46 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
H03D 7/00 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
C07H 17/065 (2006.01)
C07H 17/065 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A61K 36/48 (2006.01)
A01C 23/00 (2006.01)
C12P 33/00 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
F16K 3/316 (2006.01)
B62C 5/02 (2006.01)
G01F 19/00 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
B21D 5/02 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
A61L 15/28 (2006.01)
D06M 10/00 (2006.01)
B60S 13/00 (2006.01)
A01N 31/06 (2006.01)
E21B 47/06 (2012.01)
A01K 1/015 (2006.01)
G01B 11/08 (2006.01)
F16D 66/02 (2006.01)
B65G 47/00 (2006.01)
C40B 40/10 (2006.01)
A61K 31/095 (2006.01)
E21C 35/20 (2006.01)

226344
226345
226346
226347
226348
226349
226350
226351
226352
226353
226354
226355
226356
226357
226358
226359
226360
226361
226362
226363
226364
226365
226366
226367
226368
226369
226370
226371
226372
226373
226374
226375
226376
226377
226378
226379
226380
226381
226382
226383
226384
226385
226386
226387
226388
226389
226390
226391
226392
226393
226394
226395
226396
226397
226398
226399
226400
226401
226402
226403
226404
226405
226406
226407
226408

F16C 17/10 (2006.01)
E03F 5/10 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
B65G 47/34 (2006.01)
B65G 47/28 (2006.01)
C07K 7/06 (2006.01)
C25C 1/12 (2006.01)
B01J 20/285 (2006.01)
G01N 3/36 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
F24J 2/05 (2006.01)
E01F 15/04 (2006.01)
G10K 15/06 (2006.01)
G01R 15/06 (2006.01)
B61L 5/18 (2006.01)
E01B 31/00 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/08 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
B60N 2/015 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
A61L 2/14 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
C01B 31/04 (2006.01)
A62D 3/38 (2007.01)
A62D 3/38 (2007.01)
B65G 47/71 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
B65G 23/44 (2006.01)
A23L 17/00 (2016.01)
C08L 23/04 (2006.01)
B62D 33/023 (2006.01)
E21C 25/16 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
E02B 3/12 (2006.01)
B60C 27/02 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)
B61K 9/08 (2006.01)
E04B 1/24 (2006.01)
A61L 27/18 (2006.01)
B01J 31/04 (2006.01)
E04B 2/86 (2006.01)
C10L 3/12 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
F16F 15/00 (2006.01)
E04H 6/14 (2006.01)
F42B 3/08 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A23K 10/38 (2016.01)
B02C 17/00 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
G01P 3/488 (2006.01)
B65G 47/52 (2006.01)
F01N 1/18 (2006.01)
F01N 1/18 (2006.01)

226409
226410
226411
226412
226413
226414
226415
226416
226417
226418
226419
226420
226421
226422
226423
226424
226425
226426
226427
226428
226429
226430
226431
226432
226433
226434
226435
226436
226437
226438
226439
226440
226441
226442
226443
226444
226445
226446
226447
226448
226449
226450
226451
226452
226453
226454

B32B 27/40 (2006.01)
C08J 5/10 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
E04F 21/08 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
G05D 23/24 (2006.01)
C01G 43/00 (2006.01)
C08K 9/10 (2006.01)
C07D 475/04 (2006.01)
C07D 323/02 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
A61L 31/04 (2006.01)
H02P 25/08 (2016.01)
A61B 5/00 (2006.01)
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EP 2825583 B1
EP 2825774 B1
EP 2825805 B1
EP 2826731 B1
EP 2826854 B1
EP 2826941 B1
EP 2828399 B1
EP 2828801 B1
EP 2830415 B1
EP 2830775 B1
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EP 2834151 B1
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EP 2843137 B1
EP 2844440 B1
EP 2845593 B1
EP 2845598 B1
EP 2845854 B1

T3 (97) 23 11 2016
T3 (97) 08 02 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 09 11 2016
T3 (97) 08 06 2016
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 14 12 2016
T3 (97) 05 10 2016
T3 (97) 21 09 2016
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 28 12 2016
T3 (97) 30 11 2016
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 03 08 2016
T3 (97) 31 08 2016
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 09 11 2016
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 08 06 2016
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 24 08 2016
T3 (97) 14 09 2016
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 09 11 2016
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 23 11 2016
T3 (97) 10 08 2016
T3 (97) 20 07 2016
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 07 09 2016
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 05 10 2016
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 24 08 2016
T3 (97) 14 12 2016
T3 (97) 30 11 2016
T3 (97) 31 08 2016
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 14 12 2016
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2017/04
2016/41
2017/11
2016/31
2016/35
2016/49
2016/49
2016/45
2017/01
2016/23
2017/01
2017/04
2016/34
2016/37
2017/05
2016/45
2017/12
2016/47
2016/32
2016/29
2017/05
2017/02
2017/13
2016/49
2016/36
2017/02
2017/01
2017/04
2017/01
2017/12
2016/49
2017/08
2016/40
2017/10
2017/02
2016/34
2016/50
2016/48
2016/35
2017/02
2017/08
2017/02
2017/05
2017/04
2016/50
2017/02
2017/05
2016/37
2016/36
2017/02
2016/33

EP 2846774 B1
EP 2846791 B1
EP 2846845 B1
EP 2846859 B1
EP 2847188 B1
EP 2847382 B1
EP 2847498 B1
EP 2848168 B1
EP 2848312 B1
EP 2848560 B1
EP 2848777 B1
EP 2849533 B1
EP 2849619 B1
EP 2850562 B1
EP 2850975 B1
EP 2852246 B1
EP 2852318 B1
EP 2852450 B1
EP 2852513 B1
EP 2853217 B1
EP 2853506 B1
EP 2855029 B1
EP 2855237 B1
EP 2855426 B1
EP 2855772 B1
EP 2856461 B1
EP 2857190 B1
EP 2857260 B1
EP 2857733 B1
EP 2858143 B1
EP 2858489 B1
EP 2858502 B1
EP 2858912 B1
EP 2859041 B1
EP 2859064 B1
EP 2859263 B1
EP 2859607 B1
EP 2859736 B1
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EP 2860325 B1
EP 2860791 B1
EP 2861321 B1
EP 2861484 B1
EP 2861771 B1
EP 2861774 B1
EP 2862978 B1
EP 2864213 B1
EP 2864291 B1
EP 2864471 B1
EP 2865620 B1
EP 2865699 B1
EP 2865801 B1
EP 2865940 B1
EP 2866397 B1
EP 2867116 B1
EP 2867218 B1
EP 2867401 B1
EP 2868428 B1
EP 2868462 B1
EP 2868487 B1
EP 2868734 B1
EP 2869050 B1
EP 2869703 B1
EP 2870268 B1
EP 2870284 B1
EP 2870390 B1

Nr 7/2017
T3 (97) 14 12 2016
T3 (97) 18 01 2017
T3 (97) 26 10 2016
T3 (97) 21 09 2016
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 24 08 2016
T3 (97) 13 07 2016
T3 (97) 31 08 2016
T3 (97) 18 01 2017
T3 (97) 14 09 2016
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 18 01 2017
T3 (97) 30 11 2016
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 19 10 2016
T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 05 10 2016
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 21 09 2016
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 21 09 2016
T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 20 07 2016
T3 (97) 07 09 2016
T3 (97) 30 11 2016
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 16 11 2016
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 26 10 2016
T3 (97) 08 02 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 02 11 2016
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 14 12 2016
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 26 10 2016
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T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 12 10 2016
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T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 28 09 2016
T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 01 02 2017
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T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 21 09 2016
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T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 12 10 2016
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2016/41
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EP 2892861 B1
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T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 05 10 2016
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 05 10 2016
T3 (97) 17 08 2016
T3 (97) 02 11 2016
T3 (97) 14 12 2016
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 20 07 2016
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 18 01 2017
T3 (97) 14 09 2016
T3 (97) 30 11 2016
T3 (97) 14 09 2016
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 25 01 2017
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T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 30 11 2016
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2016/37
2017/05
2016/41
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2016/48
2017/05
2016/38
2016/31
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EP 2893514 B1
EP 2894003 B1
EP 2894015 B1
EP 2894132 B1
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T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 18 01 2017
T3 (97) 28 12 2016
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 18 01 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 01 03 2017
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T3 (97) 27 07 2016
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T3 (97) 02 11 2016
T3 (97) 07 12 2016
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T3 (97) 27 07 2016
T3 (97) 02 11 2016
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T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 01 03 2017
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2017/04
2017/12
2017/03
2016/52
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2016/51
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2016/49
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2017/05
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2016/35
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2017/04
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2017/08
2017/04
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EP 2918417 B1
EP 2919588 B1
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EP 2919933 B1
EP 2920004 B1
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EP 2923991 B1
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EP 2925029 B1
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EP 2925579 B1
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EP 2925770 B1
EP 2925930 B1
EP 2926867 B1
EP 2927373 B1
EP 2928088 B1
EP 2928355 B1
EP 2928687 B1
EP 2928882 B1
EP 2929100 B1
EP 2929627 B1
EP 2930531 B1
EP 2931066 B1
EP 2931256 B1
EP 2931533 B1
EP 2931688 B1
EP 2931791 B1
EP 2932172 B1
EP 2932768 B1

T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 26 10 2016
T3 (97) 08 02 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 08 02 2017
T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 14 09 2016
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 16 11 2016
T3 (97) 12 10 2016
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 08 02 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 25 01 2017
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T3 (97) 28 12 2016
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T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 25 01 2017
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2017/01
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2016/52
2017/05
2017/07
2017/09
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2017/05
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2017/07
2016/52
2016/43
2017/06
2017/01
2017/11
2016/44
2016/51
2017/01
2016/52
2017/01
2016/47
2017/07
2017/07
2017/01
2017/10
2017/04

EP 2932841 B1
EP 2932852 B1
EP 2933076 B1
EP 2933426 B1
EP 2934098 B1
EP 2934155 B1
EP 2934169 B1
EP 2934185 B1
EP 2934849 B1
EP 2934879 B1
EP 2934897 B1
EP 2935014 B1
EP 2935132 B1
EP 2935673 B1
EP 2935681 B1
EP 2935728 B1
EP 2935848 B1
EP 2937137 B1
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EP 2939179 B1
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EP 2939683 B1
EP 2939807 B1
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EP 2944404 B1
EP 2944641 B1
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EP 2948022 B1
EP 2948156 B1
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EP 2950533 B1
EP 2950534 B1
EP 2951369 B1
EP 2951421 B1
EP 2951457 B1

Nr 7/2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 14 12 2016
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 05 10 2016
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 16 11 2016
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 30 11 2016
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 28 12 2016
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 23 11 2016
T3 (97) 23 11 2016
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 28 12 2016
T3 (97) 30 11 2016
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 09 11 2016
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 19 10 2016
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 28 12 2016
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 17 08 2016
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 30 11 2016
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 16 11 2016
T3 (97) 29 06 2016
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 19 10 2016
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 22 02 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 02 11 2016
T3 (97) 01 02 2017
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T3 (97) 11 01 2017
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EP 2952491 B1
EP 2953304 B1
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu
podstawowego, tytuł wynalazku, numer wniosku, datę złożenia
wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę
pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek, numer
i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej na wprowadzenie
produktu na rynek, produkty wskazane w tych zezwoleniach oraz
oznaczenie produktu.
(B1) 180011
Fenylosulfonylomoczniki, sposób ich wytwarzania, środki chwastobójcze i regulujące wzrost roślin zawierające fenylosulfonylomoczniki, sposób zwalczania szkodliwych roślin i regulowania wzrostu
roślin oraz sulfonamidy i sposób ich wytwarzania
DPO.0033 2004 10 29
Bayer CropScience AG, MONHEIM, Niemcy
65/2002 2002 12 20 ATLANTIS 04 WG
2010351 2002 03 12 ARCHIPEL
2010419 2002 03 12 ATLANTIS WG
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
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Konstanz, Niemcy i dokonanie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz,
Niemcy

DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PATENTU

(B1) 186063 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy
i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patventu, numer patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru patentowego zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający
je wskazał,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(B1) 186063 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz,
Niemcy i dokonanie wpisu: Nycomed Asset Management GmbH,
Konstanz, Niemcy
(B1) 186063 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nycomed Asset Management
GmbH, Konstanz, Niemcy i dokonanie wpisu: Nycomed Germany
Holding GmbH, Konstanz, Niemcy
(B1) 186063 2017 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nycomed Germany Holding GmbH,

(B1) 188522 2014 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SA, Tarnów, Polska; BIURO PROJEKTÓW ZAKŁADÓW
AZOTOWYCH BIPROZAT-TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, Polska i dokonanie wpisu: GRUPA
AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska 850002268; BIURO PROJEKTÓW ZAKŁADÓW AZOTOWYCH BIPROZAT-TARNÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, Polska
(B1) 190775 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy
i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(B1) 193758 2017 02 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FRIGOSCANDIA EQUIPMENT AB, Helsingborg, Szwecja i dokonanie wpisu: John Bean
Technologies AB, Helsingborg, Szwecja
(B1) 195129 2017 02 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ASTON INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów, Polska 145999340
i dokonanie wpisu: BIOTREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145999340
(B1) 195130 2017 02 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ASTON INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów, Polska 145999340
i dokonanie wpisu: BIOTREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145999340
(B1) 196419 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCHERING-PLOUGH LTD., Lucerne,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: INTERVET INTERNATIONAL B.V., Boxmeer, Holandia
(B1) 197537 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy
i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(B1) 197816 2017 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OUTOKUMPU OYJ, Espoo, Finlandia
i dokonanie wpisu: Outokumpu Oyj, Helsinki, Finlandia
(B1) 197816 2017 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Outokumpu Oyj, Helsinki, Finlandia
i dokonanie wpisu: Luvata Espoo Oy, Espoo, Finlandia
(B1) 197816 2017 02 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Luvata Espoo Oy, Espoo, Finlandia i dokonanie wpisu: Luvata Alltop (Zhongshan) Ltd, Zhongshan City, Chiny
(B1) 199702 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy
i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(B1) 200702 2017 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOROGARD AB, Skurup, Szwecja
i dokonanie wpisu: Norotec AB, Skurup, Szwecja
(B1) 200923 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy
i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(B1) 201471 2016 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POZ BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Sobota, Polska i dokonanie wpisu: Savchuk Mykhailo, Iwano-Frankiwsk, Ukraina
(B1) 202694 2017 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ball Packaging Europe GmbH,
Ratingen, Niemcy i dokonanie wpisu: Ball Europe GmbH, Zürich,
Szwajcaria
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(B1) 204651 2017 03 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS R & D, INC., München, Niemcy i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
Utrecht, Holandia
(B1) 204876 2017 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AUMUND-Fordererbau Gmbh
& Co.KG, Rheinberg, Niemcy i dokonanie wpisu: Aumund Fördertechnik GmbH, Rheinberg, Niemcy
(B1) 205181 2017 03 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda Nycomed AS,
Asker, Norwegia i dokonanie wpisu: Takeda AS, Asker, Norwegia
(B1) 205667 2017 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070559075; FABRYKA MASZYN
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 270641528 i dokonanie wpisu: CELMA INDUKTA SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070559075
(B1) 205674 2017 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy
i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(B1) 205974 2017 02 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COLLARIS GRZEGORZ HARCIAREK,
Dąbrowa Górnicza, Polska i dokonanie wpisu: FABIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Białka, Polska 000568166
(B1) 206194 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda Nycomed AS,
Asker, Norwegia i dokonanie wpisu: Takeda AS, Asker, Norwegia
(B1) 206197 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda Nycomed AS,
Asker, Norwegia i dokonanie wpisu: Takeda AS, Asker, Norwegia
(B1) 207400 2017 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMMONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016331925; NICHIA CORPORATION, Anan, Japonia i dokonanie wpisu: AMMONO
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Warszawa, Polska 016331925; NICHIA CORPORATION, Anan, Japonia
(B1) 208033 2017 02 28 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
„Na mocy umowy z dnia 04 grudnia 2014 r. udzielono pełnej, wyłącznej, mocnej licencji na używanie przedmiotowego patentu,
na okres pięciu lat od dnia zawarcia umowy licencyjnej, tj. do dnia
04.12.2019 r., spółce SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak, Polska.”
(B1) 209768 2017 02 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FRIGOSCANDIA EQUIPMENT AB, Helsingborg, Szwecja i dokonanie wpisu: John Bean
Technologies AB, Helsingborg, Szwecja
(B1) 210386 2017 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DUDA EWA, Gliwice, Polska; FILIPOWICZ VIOLETTA, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: CTP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowic,
Polska 241105850
(B1) 211610 2017 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 120483095
i dokonanie wpisu: SMA MAGNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 120483095
(B1) 211870 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy
i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(B1) 212117 2017 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sanofi Pasteur Biologics Co., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Sanofi Pasteur Biologics, LLC, Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki
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(B1) 213084 2017 03 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BODIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, Polska 273046810 i dokonanie
wpisu: BODIM-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, Polska 242752623
(B1) 214869 2017 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy
i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(B1) 215335 2017 02 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CUPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork, Polska 008025732 i dokonanie
wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113
(B1) 215696 2017 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MAKROTERM AGATA I KRZYSZTOF
WĄCHAŁA SPÓŁKA JAWNA, Zakopane, Polska 490612605 i dokonanie wpisu: MAKROTERM, AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA – SPÓŁKA
JAWNA, Kraków, Polska 490612605
(B1) 216080 2017 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RUDA JACEK BIURO HANDLOWE
RUDA TRADING INTERNATIONAL, Katowice, Polska 003499017 i dokonanie wpisu: BIURO HANDLOWE RUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice,
Polska 360389980
(B1) 216104 2017 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MAKROTERM AGATA I KRZYSZTOF
WĄCHAŁA SPÓŁKA JAWNA, Zakopane, Polska 490612605 i dokonanie wpisu: MAKROTERM, AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA – SPÓŁKA
JAWNA, Kraków, Polska 490612605
(B1) 216371 2017 02 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOLAX AG, Sempach Station,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: nolax Airbag AG, Sempach Station,
Szwajcaria
(B1) 216371 2017 02 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: nolax Airbag AG, Sempach Station,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Nitto Switzerland AG, Sempach Station, Szwajcaria
(B1) 216647 2017 02 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FRUKTUS KOWALCZYK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąsosz Dolny, Polska 150504678 i dokonanie wpisu: FRUKTUS AGROS NOVA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąsosz Dolny, Polska
150504678
(B1) 216900 2017 03 07 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
„Na mocy umowy z dnia 20 maja 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z przedmiotowego wynalazku przez spółkę Sigma S.A., Barak na czas określony tj. do dnia 20 maja 2022 r.”
(B1) 216949 2017 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MAKROTERM AGATA I KRZYSZTOF
WĄCHAŁA SPÓŁKA JAWNA, Zakopane, Polska 490612605 i dokonanie wpisu: MAKROTERM, AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA – SPÓŁKA
JAWNA, Kraków, Polska 490612605
(B1) 217170 2017 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RUDA JACEK BIURO HANDLOWE
RUDA TRADING INTERNATIONAL, Katowice, Polska 003499017 i dokonanie wpisu: BIURO HANDLOWE RUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice,
Polska 360389980
(B1) 217171 2017 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RUDA JACEK BIURO HANDLOWE RUDA TRADING INTERNATIONAL, Katowice, Polska 003499017 i dokonanie wpisu: BIURO HANDLOWE RUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 360389980
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(B1) 217352 2017 03 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH
”PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739

(B1) 221712 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM INNOWACJI EDORADCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992 i dokonanie wpisu: CENTRUM INNOWACJI STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992

(B1) 217409 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CYTOS BIOTECHNOLOGY AG,
Schlieren, Szwajcaria; NOVARTIS PHARMA AG, Bazylea, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Novartis Pharma AG, Basel, Szwajcaria

(B1) 221916 2017 03 07 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
„Na mocy umowy z dnia 20 maja 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z przedmiotowego wynalazku przez spółkę Sigma S.A., Barak na czas określony tj. do dnia
20 maja 2022 r.”

(B1) 217409 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Pharma AG, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria
(B1) 218954 2017 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IWANIUK KRZYSZTOF, Sokolniki Las,
Polska i dokonanie wpisu: IWANIUK ALEKSANDRA, Sokolniki-Las,
Polska
(B1) 219075 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM INNOWACJI EDORADCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992 i dokonanie wpisu: CENTRUM INNOWACJI STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992
(B1) 219803 2015 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, Polska 000326049 i dokonanie
wpisu: ACTIVE TEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120898910
(B1) 219803 2015 11 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTIVE TEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120898910
i dokonanie wpisu: GEOMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 100775979
(B1) 219803 2017 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GEOMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 100775979 i dokonanie wpisu: SANGO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 100775979
(B1) 220058 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM INNOWACJI EDORADCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992 i dokonanie wpisu: CENTRUM INNOWACJI STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992
(B1) 221049 2017 02 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TWARÓG JAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TEK-KART, Łężyny, Polska 370127716 i dokonanie wpisu: JAN TWARÓG P.P.H.U. TEK-KART,
Jasło, Polska 370127716
(B1) 221074 2017 03 07 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
„Na mocy umowy z dnia 20 maja 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z przedmiotowego wynalazku przez spółkę Sigma S.A., Barak na czas określony tj. do dnia
20 maja 2022 r.”
(B1) 221318 2017 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 120483095
i dokonanie wpisu: SMA MAGNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 120483095
(B1) 221326 2017 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NEF CZESŁAW, Olsztyn, Polska; MOKRZECKI ARKADIUSZ BERNARD, Pajtuny, Polska i dokonanie wpisu:
MOKRZECKI ARKADIUSZ BERNARD, Pajtuny, Polska

(B1) 221945 2017 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STRZELCZYK MIECZYSŁAW, Leszno,
Polska i dokonanie wpisu: REEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzemieniewo, Polska 302680432
(B1) 222384 2017 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DEEP OCEAN TECHNOLOGY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221029426 i dokonanie wpisu: DEEP OCEAN TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia,
Polska 363905837
(B1) 222518 2017 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEMILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Knurów,
Polska 242886074 i dokonanie wpisu: HEMILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice, Polska 242886074
(B1) 222641 2017 02 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STASZ ANDRZEJ QNC,
Kraków, Polska 350649927 i dokonanie wpisu: STASZ ANDRZEJ
QNC, Wieliczka, Polska 350649927
(B1) 222783 2017 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SUPERSNOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białka
Tatrzańska, Polska 122561586 i dokonanie wpisu: SUPERSNOW
SPÓŁKA AKCYJNA, Maniowy, Polska 122561586
(B1) 222793 2017 02 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SECO/WARWICK EUROPE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin,
Polska 970460325 i dokonanie wpisu: SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, Polska 970011679
(B1) 223318 2017 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA OSI NAPĘDOWYCH - SKB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radomsko, Polska 101077970 i dokonanie wpisu:
SKB DRIVE TECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 101077970
(B1) 224312 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDUSZ 12VICTORIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Milanówek, Polska 146631380 i dokonanie wpisu:
CRB Investments Ltd, Nikozja, Cypr
(B1) 224312 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CRB Investments Ltd, Nikozja, Cypr
i dokonanie wpisu: ELISA INTERNATIONAL AG, Majuro, Wyspy Marshalla
(B1) 224312 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ELISA INTERNATIONAL AG, Majuro, Wyspy Marshalla i dokonanie wpisu: C&L Unified Global Trading Ltd, Nikozja, Cypr
(B1) 224312 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: C&L Unified Global Trading Ltd,
Nikozja, Cypr i dokonanie wpisu: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA,
Milanówek, Polska 142121110
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(B1) 224695 2017 02 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LISOWSKI EDWARD, Kraków, Polska;
RAJDA JANUSZ, Wadowice, Polska i dokonanie wpisu: PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice, Polska 120969142
(B1) 225749 2017 03 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SPIN-US SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 360000248 i dokonanie
wpisu: POLYMERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, Polska 365966665
229
WPISY I ZMIANY W WYODRĘBNIONEJ
CZĘŚCI REJESTRU PATENTOWEGO
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której
dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwa, a także miejsce zamieszkania
lub siedziba uprawnionego z patentu europejskiego,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania,
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oznaczenie
organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - decyzje dotyczące danego patentu europejskiego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu europejskiego a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego
lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
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(T3) 1564330 2016 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Moventas Gears Oy, Jyväskylä, Finlandia i dokonanie wpisu: Santasalo Gears Oy, Jyväskylä, Finlandia
(T3) 1737749 2016 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
(T3) 1729582 2016 11 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CENTRE MONDIAL D’INNOVATION, Saint-Malo, Francja i dokonanie wpisu: AGRO
INNOVATION INTERNATIONAL, Saint-Malo, Francja
(T3) 1729575 2016 11 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CENTRE MONDIAL D’INNOVATION, Saint-Malo, Francja i dokonanie wpisu: AGRO
INNOVATION INTERNATIONAL, Saint-Malo, Francja
(T3) 1756257 2016 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
(T3) 1765680 2016 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Calgon B.V., Hoofddorp, Holandia
(T3) 1780310 2016 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BK Giulini GmbH, Ludwigshafen, Niemcy
i dokonanie wpisu: Kurita Water Industries Ltd., Tokyo, Japonia
(T3) 1877098 2016 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Chroma Therapeutics Limited,
Abingdon, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited, Brentford, Wielka Brytania
(T3) 1856063 2016 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ranbaxy Laboratories Limited,
New Delhi, Indie i dokonanie wpisu: Sun Pharmaceutical Industries
Ltd., Mumbai, Indie
(T3) 1887890 2016 11 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Laboratoires
Inneov, Asniéres, Francja i dokonanie wpisu: NUTRICOS TECHNOLOGIES, Clichy, Francja

(T3) 1510142 2016 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy

(T3) 1951800 2016 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huntsman Advanced Materials
(Switzerland) GmbH, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GmbH, Basel,
Szwajcaria

(T3) 1533068 2016 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy

(T3) 1898863 2016 11 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim, Niemcy

(T5) 1624891 2016 12 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIOGEN IDEC HEMOPHILIA INC., Waltham, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Biogen Hemophilia Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1955470 2016 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ericsson Modems SA, Le Grand-Saconnex, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Telefonaktiebolaget LM
Ericsson (Publ), Stockholm, Szwecja

(T3) 1606409 2016 12 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Biogen Idec MA Inc.,
Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Biogen MA Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1842773 2016 12 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Finnah Packtec GmbH, Ahaus,
Niemcy i dokonanie wpisu: H+E PACKTEC GmbH, Ahaus, Niemcy

(T3) 1694146 2016 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau Aktiengesellschaft, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau
GmbH, Hamburg, Niemcy
(T3) 1661634 2016 12 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy

(T3) 1842773 2016 12 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: H+E PACKTEC GmbH, Ahaus, Niemcy i dokonanie wpisu: NSM Packtec GmbH, Ahaus, Niemcy
(T3) 1990503 2016 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BAUER Maschinen GmbH,
Schrobenhausen, Niemcy; Becker, Claus Willi, Nordhausen, Niemcy; Schwark-Werwach, Bernhard Werner, Hamburg, Niemcy; Perforator GmbH, Walkenried, Niemcy i dokonanie wpisu: HAZEMAG
& EPR GmbH, Dülmen, Niemcy; Becker, Claus Willi, Nordhausen,
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Niemcy; Schwark-Werwach, Bernhard Werner, Hamburg, Niemcy;
Perforator GmbH, Walkenried, Niemcy

Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze i dokonanie wpisu: Clariant
International Ltd, Muttenz, Szwajcaria

(T3) 1990503 2016 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HAZEMAG & EPR GmbH, Dülmen, Niemcy; Becker, Claus Willi, Nordhausen, Niemcy; Schwark-Werwach, Bernhard Werner, Hamburg, Niemcy; Perforator
GmbH, Walkenried, Niemcy i dokonanie wpisu: HAZEMAG & EPR
GmbH, Dülmen, Niemcy; Becker, Claus Willi, Nordhausen, Niemcy;
Schwark-Werwach, Bernhard Werner, Hamburg, Niemcy

(T3) 2329001 2016 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Clariant International Ltd, Muttenz, Szwajcaria i dokonanie wpisu: WeylChem Switzerland AG,
Muttenz, Szwajcaria

(T3) 1897454 2016 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau Aktiengesellschaft, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau
GmbH, Hamburg, Niemcy
(T3) 1913822 2016 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HAUNI Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2029569 2016 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ranbaxy Laboratories Limited,
Gurgaon -, Indie i dokonanie wpisu: Sun Pharmaceutical Industries
Ltd., Mumbai, Indie
(T3) 2032592 2016 12 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cytos Biotechnology AG, Zürich-Schlieren, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Kuros
Biosciences AG, Schlieren, Szwajcaria
(T3) 2074093 2016 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ranbaxy Laboratories Limited, New
Delhi, Indie i dokonanie wpisu: Sun Pharmaceutical Industries Ltd.,
Mumbai, Indie
(T3) 2030515 2016 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 1955604 2016 12 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 1972212 2016 12 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 1961803 2016 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
(T3) 2008535 2016 12 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2217690 2016 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
(T3) 2330075 2016 12 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, Niemcy
(T3) 2369949 2016 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2329001 2016 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CLARIANT FINANCE (BVI) LIMITED,

(T3) 2350110 2016 12 21 D. Dokonać wpis o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 grudnia 2014 r. udzielono niewyłącznej i pełnej licencji na korzystanie z wynalazku przez Suntory Beverage & Food Limited, Tokio, Japonia do dnia wygaśnięcia patentu europejskiego.”
(T3) 2251283 2016 12 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2194115 2016 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
(T3) 2202040 2016 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
(T3) 2256085 2016 12 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, Niemcy
(T3) 2389184 2016 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ranbaxy Laboratories Limited,
New Delhi, Indie; International Centre for Genetic Engineering
and Biotechnology, New Delhi, Indie; Department of Biotechnology, New Delhi, Indie i dokonanie wpisu: Sun Pharmaceutical
Industries Ltd., Mumbai, Indie; International Centre for Genetic
Engineering and Biotechnology, New Delhi, Indie; Department
of Biotechnology, New Delhi, Indie
(T3) 2414444 2016 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huntsman Advanced Materials
(Switzerland) GmbH, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GmbH, Basel,
Szwajcaria
(T3) 2427517 2016 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huntsman Advanced Materials
(Switzerland) GmbH, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GmbH, Basel,
Szwajcaria
(T3) 2425427 2016 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung
der angewandten Forschung e.V., München, Niemcy; Dolby International AB, Amsterdam, Holandia i dokonanie wpisu: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München,
Niemcy; Dolby International AB, Amsterdam, Holandia; Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Niemcy
(T3) 2475770 2016 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
(T3) 2486651 2016 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ericsson Modems SA, Le Grand-Saconnex, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Telefonaktiebolaget LM
Ericsson (Publ), Stockholm, Szwecja
(T3) 2465364 2016 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HAUNI Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
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(T3) 2630743 2016 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ericsson Modems SA, Le Grand-Saconnex, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Telefonaktiebolaget LM
Ericsson (Publ), Stockholm, Szwecja
(T3) 2481303 2016 12 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2623181 2016 12 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alstom Technology Ltd, Baden,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: General Electric Technology GmbH,
Baden, Szwajcaria
(T3) 2508086 2016 12 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2514692 2016 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HAUNI Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2554242 2016 12 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, Niemcy
(T3) 2599395 2016 12 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HAUNI Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2679525 2016 12 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HAUNI Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2745768 2016 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cremerius, Alois, Brüggen, Niemcy;
Zick, Reinhard, Lingen, Niemcy i dokonanie wpisu: Neubourg Skin
Care GmbH & Co. KG, Greven, Niemcy
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(B1) 201471 2016 12 02

Unieważniono w całości.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PATENTU EUROPEJSKIEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego oraz datę wygaśnięcia patentu
europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(T3) 2004408
(T3) 2004502
(T3) 2004864
(T3) 2004921
(T3) 2005105
(T3) 2010347
(T3) 2013022

2016 03 17
2016 03 29
2016 03 27
2016 03 29
2016 03 23
2016 02 27
2016 03 29

(T3) 2013059
(T3) 2044109
(T3) 2070922
(T3) 2085326
(T3) 2085395
(T3) 2087879
(T3) 2090488

2016 03 09
2016 02 09
2016 02 21
2016 02 04
2016 03 04
2016 02 06
2016 02 09

(T3) 2090622
(T3) 2090858
(T3) 2092861
(T3) 2093274
(T3) 2095822
(T3) 2098149
(T3) 2121994
(T3) 2122636
(T3) 2124571
(T3) 2124946
(T3) 2125640
(T3) 2125782
(T3) 2125889
(T3) 2126130
(T3) 2126189
(T3) 2126192
(T3) 2126217
(T3) 2126413
(T3) 2126801
(T3) 2129504
(T3) 2131693
(T3) 2131818
(T3) 2131847
(T3) 2132094
(T3) 2132495
(T3) 2134183
(T3) 2134456
(T3) 2134658
(T3) 2135023
(T3) 2135255
(T3) 2136629
(T3) 2136852
(T3) 2137140
(T3) 2137509
(T3) 2138221
(T3) 2140870
(T3) 2140951
(T3) 2140997
(T3) 2144828
(T3) 2145630
(T3) 2146773
(T3) 2150581
(T3) 2206711
(T3) 2213343
(T3) 2218739
(T3) 2218740
(T3) 2218745
(T3) 2218859
(T3) 2220944
(T3) 2224595
(T3) 2226129
(T3) 2226152
(T3) 2226303
(T3) 2226443
(T3) 2233190
(T3) 2234230
(T3) 2235326
(T3) 2236369
(T3) 2240561
(T3) 2241375
(T3) 2241678
(T3) 2242707
(T3) 2242797
(T3) 2244618
(T3) 2245026
(T3) 2245079
(T3) 2245117

2016 02 12
2016 02 03
2016 02 18
2016 02 20
2016 02 17
2016 03 02
2016 02 28
2016 02 21
2016 02 08
2016 02 25
2016 02 20
2016 02 18
2016 02 13
2016 02 29
2016 02 28
2016 02 29
2016 02 27
2016 02 13
2016 02 22
2016 03 19
2016 02 09
2016 02 28
2016 02 27
2016 02 14
2016 02 26
2016 02 22
2016 03 03
2016 03 27
2016 03 18
2016 02 21
2016 03 08
2016 03 25
2016 03 20
2016 03 14
2016 03 18
2016 03 26
2016 03 27
2016 02 21
2016 03 28
2016 03 17
2016 03 22
2016 03 18
2016 03 15
2016 02 02
2016 02 02
2016 02 05
2016 02 02
2016 02 13
2016 02 18
2016 02 10
2016 03 02
2016 03 02
2016 02 05
2016 02 26
2016 03 12
2016 03 26
2016 03 05
2016 03 25
2016 02 05
2016 02 06
2016 03 23
2016 01 23
2016 02 11
2016 02 06
2016 02 05
2016 02 06
2016 02 20

Nr 7/2017
(T3) 2247446
(T3) 2247525
(T3) 2247592
(T3) 2250172
(T3) 2251192
(T3) 2252444
(T3) 2252695
(T3) 2252893
(T3) 2254570
(T3) 2254804
(T3) 2254864
(T3) 2254887
(T3) 2254937
(T3) 2254975
(T3) 2255431
(T3) 2257254
(T3) 2257372
(T3) 2258003
(T3) 2258361
(T3) 2259763
(T3) 2259918
(T3) 2260021
(T3) 2260137
(T3) 2260261
(T3) 2260481
(T3) 2262588
(T3) 2262738
(T3) 2262843
(T3) 2262846
(T3) 2262856
(T3) 2263423
(T3) 2266158
(T3) 2266581
(T3) 2268438
(T3) 2268731
(T3) 2268957
(T3) 2271810
(T3) 2274002
(T3) 2274128
(T3) 2276762
(T3) 2282642
(T3) 2283629
(T3) 2284030
(T3) 2285924
(T3) 2288804
(T3) 2289182
(T3) 2289533
(T3) 2291441
(T3) 2294272
(T3) 2294771
(T3) 2298766
(T3) 2311832
(T3) 2340809
(T3) 2340896
(T3) 2351566
(T3) 2357139
(T3) 2359718
(T3) 2360310
(T3) 2363452
(T3) 2363463
(T3) 2364076
(T3) 2364399
(T3) 2366316
(T3) 2366854
(T3) 2366934
(T3) 2369257
(T3) 2371734

2016 02 11
2016 02 11
2016 02 16
2016 02 16
2016 03 29
2016 01 30
2016 02 23
2016 02 19
2016 02 19
2016 03 09
2016 02 25
2016 02 20
2016 03 12
2016 02 05
2016 03 13
2016 02 20
2016 03 10
2016 03 27
2016 03 25
2016 03 25
2016 03 27
2016 03 25
2016 02 17
2016 03 11
2016 03 19
2016 03 26
2016 03 16
2016 03 27
2016 03 23
2016 02 13
2016 03 20
2016 03 31
2016 03 18
2016 03 21
2016 02 26
2016 03 26
2016 03 09
2016 03 26
2016 03 06
2016 03 23
2016 03 12
2016 02 12
2016 02 19
2016 03 27
2016 03 20
2016 03 28
2016 02 17
2016 02 04
2016 03 27
2016 03 19
2016 03 02
2016 03 15
2016 02 23
2015 11 29
2015 10 22
2016 02 17
2016 02 02
2016 02 19
2016 02 16
2016 02 08
2016 02 28
2015 12 01
2016 02 24
2016 03 08
2016 02 28
2016 03 18
2016 03 31

Nr 7/2017
(T3) 2372221
(T3) 2380473
(T3) 2384244
(T3) 2384681
(T3) 2388386
(T3) 2393719
(T3) 2393783
(T3) 2393795
(T3) 2394273
(T3) 2394528
(T3) 2396617
(T3) 2398473
(T3) 2398729
(T3) 2398780
(T3) 2398808
(T3) 2398862
(T3) 2401229
(T3) 2403732
(T3) 2404301
(T3) 2405910
(T3) 2405911
(T3) 2405972
(T3) 2406243
(T3) 2407016
(T3) 2407131
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2016 03 26
2016 03 10
2015 12 28
2016 03 11
2016 03 29
2016 02 03
2015 11 30
2016 02 04
2016 02 01
2016 02 08
2016 02 15
2016 02 18
2016 02 16
2016 02 19
2016 02 17
2016 02 02
2016 02 23
2016 03 03
2016 03 01
2016 03 10
2016 03 10
2016 03 10
2016 03 09
2016 03 15
2016 02 26

(T3) 2408565
(T3) 2411204
(T3) 2411211
(T3) 2411472
(T3) 2414468
(T3) 2414581
(T3) 2415830
(T3) 2424701
(T3) 2426017
(T3) 2427271
(T3) 2431705
(T3) 2435001
(T3) 2465864
(T3) 2476694
(T3) 2484916
(T3) 2489612
(T3) 2490191
(T3) 2495385
(T3) 2497381
(T3) 2497533
(T3) 2498352
(T3) 2498377
(T3) 2505271
(T3) 2505518
(T3) 2505730

2016 03 12
2016 03 23
2016 03 24
2016 03 12
2016 03 30
2016 03 09
2016 02 28
2016 03 30
2016 02 24
2016 03 21
2016 02 23
2016 03 09
2016 02 21
2016 02 21
2016 02 04
2016 02 16
2016 02 14
2016 03 02
2016 03 08
2016 03 08
2016 03 10
2016 03 10
2016 03 31
2016 03 30
2016 03 30

(T3) 2505952
(T3) 2511019
(T3) 2511541
(T3) 2529484
(T3) 2531067
(T3) 2531527
(T3) 2531636
(T3) 2533731
(T3) 2534330
(T3) 2536642
(T3) 2536722
(T3) 2536778
(T3) 2538776
(T3) 2539673
(T3) 2542394
(T3) 2542604
(T3) 2542873
(T3) 2545158
(T3) 2547874
(T3) 2547974
(T3) 2550416
(T3) 2550461
(T3) 2552260
(T3) 2552613
(T3) 2554192

2016 03 23
2016 03 23
2016 03 29
2016 01 31
2016 02 01
2016 02 02
2016 02 03
2016 02 07
2016 02 10
2016 02 14
2016 02 17
2016 02 17
2016 02 23
2016 02 21
2016 03 07
2016 03 03
2016 02 23
2016 03 11
2016 03 18
2016 03 17
2016 03 22
2016 03 05
2016 03 25
2016 03 31
2016 03 17

2105
(T3) 2555874
(T3) 2555888
(T3) 2562170
(T3) 2586317
(T3) 2597492
(T3) 2623133
(T3) 2623215
(T3) 2628490
(T3) 2631512
(T3) 2632598
(T3) 2636828
(T3) 2648287
(T3) 2656118
(T3) 2661092
(T3) 2670873
(T3) 2673311
(T3) 2673336
(T3) 2675303
(T3) 2678333
(T3) 2681356
(T3) 2694513
(T3) 2694518
(T3) 2767490
(T3) 2822483

2016 03 11
2016 03 28
2016 02 19
2016 03 03
2016 02 01
2016 02 01
2016 02 01
2016 02 01
2016 02 01
2016 03 15
2016 03 05
2016 02 05
2016 02 01
2016 03 23
2016 02 07
2016 02 06
2016 02 08
2016 02 16
2016 02 21
2016 02 24
2016 03 30
2016 03 29
2016 02 15
2016 03 07
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B. WZORY UŻYTKOWE
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UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 69 205 do nr 69 254)

Y1 (11) 69222
(41) 2016 07 04
(51) A01D 87/02 (2006.01)
A01F 25/14 (2006.01)
A01F 25/16 (2006.01)
A01F 15/00 (2006.01)
(21) 123672
(22) 2014 12 29
(72) KĘPA LESZEK, Lublin (PL); BARTOSZCZE LESZEK, Lublin (PL);
BREWCZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) R&D CENTRE INVENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Nakładka zęba wału podajnika
Y1 (11) 69217
(41) 2016 04 11
(51) A47B 47/02 (2006.01)
B65D 1/12 (2006.01)
F41H 7/02 (2006.01)
(21) 123437
(22) 2014 10 09
(72) JACHOWSKI KAROL, Poznań (PL)
(73) WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań (PL)
(54) Półka na kanistry
Y1 (11) 69229
(41) 2016 02 15
(51) A47C 11/00 (2006.01)
(21) 123874
(22) 2015 03 04
(72) LENARTOWICZ ZDZISŁAW, Nowa Brzeźnica (PL)
(73) LENARTOWICZ ZDZISŁAW P.P.H.U.LE-GUM,
Nowa Brzeźnica (PL)
(54) Ławka
Y1 (11) 69232
(41) 2016 11 21
(51) A47C 17/86 (2006.01)
A47C 19/02 (2006.01)
(21) 124045
(22) 2015 05 10
(72) KITALA BEATA, Częstochowa (PL)
(73) KITALA BEATA ART. MET.-STYL, Częstochowa (PL)
(54) Łącznik ramy łóżka

(41) 2016 02 29

(22) 2015 02 23
2014 08 26

Y1 (11) 69218
(41) 2016 04 25
(51) A47L 23/06 (2006.01)
(21) 123489
(22) 2014 10 22
(72) WALENTYN BARTOSZ ŁUKASZ, Okole (PL)
(73) WALENTYN BARTOSZ ŁUKASZ, Okole (PL)
(54) Akumulatorowa pastowarko-polerowarka do obuwia
Y1 (11) 69219
(41) 2016 05 09
(51) A61B 10/00 (2006.01)
(21) 123516
(22) 2014 10 31
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdańsk (PL); CICHOWSKI JANUSZ,
Gdańsk (PL); LECH MICHAŁ, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Matryca do przetworników elektromechanicznych, zwłaszcza
do analizy percepcji czuciowej dłoni
Y1 (11) 69208
(41) 2014 11 24
(51) A61B 16/00 (2006.01)
G01H 13/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
F16M 13/00 (2006.01)
G12B 3/00 (2006.01)
(21) 122052
(22) 2013 05 16
(72) BOCHNIA MAREK, Wrocław (PL); PORWOLIK KRYSTIAN,
Wrocław (PL); BALIŃSKI SŁAWOMIR, Świdnica (PL); BOLEJKO
ROMUALD, Szczodre (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL); POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław (PL)
(54) Statyw do badań drgań czaszek ludzkich
Y1 (11) 69247
(41) 2016 12 05
(51) B23K 20/12 (2006.01)
(21) 124123
(22) 2015 05 28
(72) PIETRAS ADAM, Czerwionka-Leszczyny (PL); RAMS BEATA,
Gliwice (PL); WĘGLOWSKA ALEKSANDRA, Zbrosławice (PL); MIARA
DAMIAN, Knurów (PL); KANDEFER RYSZARD, Gliwice (PL); MICHOŃ
TOMASZ, Zabrze (PL); WIŚNIEWSKI JERZY, Pyskowice (PL)
(73) INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice (PL); ZBUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Narzędzie do zgrzewania metodą FSW

Y1 (11) 69216
(41) 2016 04 11
(51) A47G 1/12 (2006.01)
A47F 7/00 (2006.01)
(21) 123427
(22) 2014 10 02
(72) NOWAK RYSZARD, Śródka (PL)
(73) NOWAK RYSZARD, Śródka (PL)
(54) Wieszak, zwłaszcza na medale ze wstążką
Y1 (11) 69227
(51) A47G 7/02 (2006.01)
A47G 7/00 (2006.01)
(21) 123826
(30) 002525121-0002

(72) MRÓZEK MAREK, Rybarzowice (PL); MRÓZEK PAWEŁ,
Rybarzowice (PL)
(73) PROSPERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Rybarzowice (PL)
(54) Zawiesie skrzynki doniczkowej

EM

Y1 (11) 69230
(51) B26B 5/00 (2006.01)

(41) 2016 10 10

Nr 7/2017

(21)
(72)
(73)
(54)
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B26B 9/02 (2006.01)
B25G 1/04 (2006.01)
123942
(22) 2015 03 27
KAMPA ALEKSANDER, Opole (PL)
KAMPA ALEKSANDER APM, Opole (PL)
Nóż do rozcinania worków

Y1 (11) 69250
(41) 2016 12 05
(51) B29C 67/02 (2006.01)
(21) 124142
(22) 2015 06 03
(72) GĄSIOREK DAMIAN, Bytom (PL); MACHOCZEK TOMASZ,
Rybnik (PL); WILK KRZYSZTOF, Mysłowice (PL); WOLNICKI
PRZEMYSŁAW, Kłobuck (PL); ZACHWIEJA MARCIN, Katowice (PL)
(73) 3DGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Urządzenie do transportowania materiału wsadowego drukarki
druku przestrzennego
Y1 (11) 69220
(41) 2016 05 23
(51) B63B 5/20 (2006.01)
B63B 35/28 (2006.01)
B63B 9/06 (2006.01)
(21) 123558
(22) 2014 11 21
(72) MATEREK JERZY, Radom (PL)
(73) MATEREK JERZY, Radom (PL)
(54) Cienkościenna powłoka siatkobetonowa wzmocniona rdzeniem
z cienkiej blachy
Y1 (11) 69209
(41) 2015 01 19
(51) B64C 3/18 (2006.01)
(21) 122236
(22) 2013 07 15
(72) PESZKE GRZEGORZ, Krosno (PL)
(73) PESZKE GRZEGORZ PESZKE SPÓŁKA CYWILNA, Krosno (PL);
PESZKE JERZY PESZKE SPÓŁKA CYWILNA, Krosno (PL)
(54) Element skrzydła lekkich i ultralekkich konstrukcji lotniczych
Y1 (11) 69215
(41) 2016 04 11
(51) B65D 5/32 (2006.01)
(21) 123417
(22) 2014 09 29
(72) BOMBOLA BOGUMIŁ, Tarnowo Podgórne (PL)
(73) EUROBOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przesiadłów (PL)
(54) Wykrój pudełka otwartego z przesłonką
Y1 (11) 69246
(41) 2015 07 20
(51) B65D 5/32 (2006.01)
(62) 123197
(21) 124118
(22) 2014 06 25
(30) 202013102812.6
2013 06 27
DE
(72) FREY ALBERT O., Mindelheim (DE)
(73) Mondi Eschenbach GmbH, Eschenbach (DE)
(54) Opakowanie dwuczęściowe
Y1 (11) 69223
(41) 2016 07 18
(51) B65D 63/12 (2006.01)
F16B 2/08 (2006.01)
F16L 3/137 (2006.01)
(21) 123699
(22) 2015 01 05
(72) KOZAKIEWICZ SZYMON, Zgorzelec (PL)
(73) KOZAKIEWICZ SZYMON, Zgorzelec (PL)
(54) Zapięcie uniwersalne
Y1 (11) 69226
(41) 2016 08 29
(51) B65D 85/36 (2006.01)
(21) 123813
(22) 2015 02 19
(72) GRYŻEWSKA DOROTA, Warszawa (PL)
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(73) GRYŻEWSKA DOROTA, Warszawa (PL)
(54) Worek do przechowywania pieczywa
Y1 (11) 69210
(41) 2015 02 16
(51) C02F 11/04 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 122269
(22) 2013 08 02
(72) KOCHAŃSKI JERZY, Olsztyn (PL)
(73) KOCHAŃSKI JERZY, Olsztyn (PL)
(54) Bioreaktor do utylizacji odpadów organicznych i produkcji
metanu
Y1 (11) 69254
(41) 2015 12 21
(51) C05F 9/02 (2006.01)
(21) 123173
(22) 2014 06 16
(72) KOCHAŃSKI JERZY, Olsztyn (PL); MYŁEK GRZEGORZ,
Majdan (PL)
(73) KOCHAŃSKI JERZY, Olsztyn (PL); MYŁEK GRZEGORZ,
Majdan (PL)
(54) Tlenowy bioreaktor do utylizacji odpadów
Y1 (11) 69231
(41) 2016 10 10
(51) E01B 7/02 (2006.01)
(21) 123959
(22) 2015 04 01
(72) MARUSZAK ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE BIEŻANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Zwrotnica monoblokowa, zwłaszcza dla szyn rowkowych
Y1 (11) 69205
(41) 2013 10 28
(51) E04B 2/96 (2006.01)
(21) 120969
(22) 2012 04 26
(72) RUŚNIOK DARIUSZ, Bielsko-Biała (PL); WALIGÓRSKI ŁUKASZ,
Witkowice (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Zestaw do mocowania wypełnień stałych w lekkich, zawieszanych ścianach osłonowych
Y1 (11) 69206
(41) 2013 10 28
(51) E04B 2/96 (2006.01)
(21) 120970
(22) 2012 04 26
(72) RUŚNIOK DARIUSZ, Bielsko-Biała (PL); WALIGÓRSKI ŁUKASZ,
Witkowice (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Zestaw do mocowania wypełnień stałych w lekkich, zawieszanych ścianach osłonowych
Y1 (11) 69243
(41) 2016 11 21
(51) E04C 2/288 (2006.01)
B32B 13/14 (2006.01)
(21) 124087
(22) 2015 05 14
(72) SKORUPSKI ANDRZEJ, Siedlce (PL)
(73) SKORUPSKI ANDRZEJ, Siedlce (PL)
(54) Płyta warstwowa ocieplająco-akustyczna
Y1 (11) 69212
(41) 2015 03 16
(51) E05D 11/06 (2006.01)
E05D 15/40 (2006.01)
(21) 122369
(22) 2013 09 12
(72) GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL); WEŁESZCZUK JAN,
Brzeg (PL)
(73) OKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierz Osiedle (PL)
(54) Element blokująco-rozłączający zawiasu obrotowego
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Y1 (11) 69214
(41) 2015 12 07
(51) E05F 5/02 (2006.01)
(21) 123131
(22) 2014 06 02
(72) SAŁEK MARCIN, Marki (PL); PIŁKA IWONA, Komorów (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów (PL)
(73) GTV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(54) Aktywator samodomykacza w systemach drzwi przesuwnych
Y1 (11) 69245
(41) 2016 11 21
(51) E06B 1/06 (2006.01)
E06B 1/34 (2006.01)
E06B 3/10 (2006.01)
E06B 3/12 (2006.01)
E06B 3/20 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
(21) 124095
(22) 2015 05 18
(72) SEROCZYŃSKI GRZEGORZ, Szałkowo (PL)
(73) FABRYKA OKIEN I DRZWI DZIADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielice (PL)
(54) Skrzydło i ościeżnica drzwi lub okna
Y1 (11) 69251
(41) 2016 11 21
(51) E06B 1/34 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
(21) 124839
(22) 2016 02 09
(72) KOTOWSKI MARIAN, Chełmno (PL)
(73) KOTOWSKI MARIAN KREATOR, Chełmno (PL)
(54) Osłona okienna
Y1 (11) 69244
(41) 2016 11 21
(51) E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
(21) 124088
(22) 2015 05 15
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Markiza do przesłaniania okna, zwłaszcza okna dachowego
Y1 (11) 69234
(41) 2012 05 07
(51) F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
(62) 396219
(21) 124075
(22) 2011 09 05
(72) KOZIARSKI CZESŁAW, Wrocław (PL); FERENC ZBIGNIEW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ napędowy wiatrowo-cieplny przydachowy
Y1 (11) 69235
(41) 2012 05 07
(51) F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
(62) 396207
(21) 124076
(22) 2011 09 05
(72) KOZIARSKI CZESŁAW, Wrocław (PL); FERENC ZBIGNIEW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ napędowy wiatrowo-cieplny narożny
Y1 (11) 69236
(51) F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
(62) 396206
(21) 124077

(41) 2012 05 07

(22) 2011 09 05
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(72) FERENC ZBIGNIEW, Wrocław (PL); KOZIARSKI CZESŁAW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ napędowy wiatrowy narożny
Y1 (11) 69237
(41) 2012 05 07
(51) F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03G 7/00 (2006.01)
(62) 396205
(21) 124078
(22) 2011 09 05
(72) KOZIARSKI CZESŁAW, Wrocław (PL); FERENC ZBIGNIEW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ napędowy trójsilnikowy wiatrowo-cieplny narożny
Y1 (11) 69238
(41) 2012 05 07
(51) F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03G 7/00 (2006.01)
(62) 396215
(21) 124079
(22) 2011 09 05
(72) KOZIARSKI CZESŁAW, Wrocław (PL); FERENC ZBIGNIEW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ napędowy wiatrowo-cieplny przyścienny
Y1 (11) 69239
(41) 2012 05 07
(51) F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
(62) 396220
(21) 124081
(22) 2011 09 05
(72) FERENC ZBIGNIEW, Wrocław (PL); KOZIARSKI CZESŁAW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ napędowy wiatrowy przydachowy
Y1 (11) 69240
(41) 2012 05 07
(51) F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
(62) 396224
(21) 124083
(22) 2011 09 05
(72) KOZIARSKI CZESŁAW, Wrocław (PL); FERENC ZBIGNIEW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Silnik wiatrowy przydachowy
Y1 (11) 69241
(41) 2012 05 07
(51) F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
(62) 396214
(21) 124085
(22) 2011 09 05
(72) FERENC ZBIGNIEW, Wrocław (PL); KOZIARSKI CZESŁAW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ napędowy dwusilnikowy wiatrowo-cieplny przyścienny
Y1 (11) 69242
(51) F03D 11/04 (2006.01)

(41) 2012 05 07

Nr 7/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
(62) 396218
(21) 124086
(22) 2011 09 05
(72) FERENC ZBIGNIEW, Wrocław (PL); KOZIARSKI CZESŁAW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ napędowy wiatrowo-cieplny przydachowy
Y1 (11) 69211
(41) 2015 03 16
(51) F16B 37/00 (2006.01)
(21) 122354
(22) 2013 09 11
(72) CZAJKOWSKI JERZY, Stare Jaroszowice (PL)
(73) CZAJKOWSKI JERZY, Stare Jaroszowice (PL)
(54) Nakrętka do mocowania kół
Y1 (11) 69233
(41) 2016 11 21
(51) F23B 30/00 (2006.01)
F23B 40/04 (2006.01)
F23K 3/10 (2006.01)
(21) 124050
(22) 2015 05 12
(72) KOZIEŁ ANDRZEJ, Czaniec (PL)
(73) KOZIEŁ ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE REMO-KOMPLEX, Czaniec (PL)
(54) Pierścień retorty
Y1 (11) 69248
(41) 2016 12 05
(51) G01J 1/04 (2006.01)
G01J 1/24 (2006.01)
(21) 124126
(22) 2015 05 29
(72) RYMARCZYK JOANNA, Warszawa (PL); BIERNACKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Stanowisko do pomiaru strumienia świetlnego
Y1 (11) 69249
(41) 2016 12 19
(51) G01M 17/02 (2006.01)
(21) 124141
(22) 2015 06 08
(72) KOŁODZIEJ EDWARD, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Przyrząd do wyznaczania charakterystyk ogumienia
Y1 (11) 69221
(41) 2016 06 20
(51) G01N 21/55 (2014.01)
G01N 21/17 (2006.01)
(21) 123633
(22) 2014 12 19
(72) KRAWCZYK SŁAWOMIR, Warszawa (PL); CZERWOSZ ELŻBIETA,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd do pomiaru zmian współczynnika odbicia światła
od cienkich warstw, pod wpływem różnych atmosfer gazowych
Y1 (11) 69224
(41) 2016 07 18
(51) G01N 33/44 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
(21) 123714
(22) 2015 01 16
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Lublin (PL);
KOŁODZIEJ PAWEŁ, Świdnik (PL); BORYGA MAREK, Lublin (PL);
GOŁACKI KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Ramka do mocowania próbek-kształtowa
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Y1 (11) 69225
(41) 2016 07 18
(51) G01N 33/44 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
(21) 123715
(22) 2015 01 16
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Lublin (PL);
KOŁODZIEJ PAWEŁ, Świdnik (PL); BORYGA MAREK, Lublin (PL);
GOŁACKI KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Ramka do mocowania próbek-płaska
Y1 (11) 69228
(41) 2016 09 12
(51) G01R 1/04 (2006.01)
G01R 1/06 (2006.01)
H01R 11/11 (2006.01)
(21) 123870
(22) 2015 03 03
(72) SOLLICH ANDRZEJ, Banino (PL)
(73) SOLLICH ANDRZEJ ATLAS-SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW
ELEKTRONICZNYCH, Banino (PL)
(54) Zacisk pomiarowy podłączenia elektrycznego
Y1 (11) 69213
(41) 2015 04 27
(51) G09F 13/04 (2006.01)
G09F 13/16 (2006.01)
(21) 122471
(22) 2013 10 21
(72) RYMER KRZYSZTOF, Bydgoszcz (PL)
(73) ERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(54) Tablica podświetlana
Y1 (11) 69207
(41) 2014 09 15
(51) H02B 1/30 (2006.01)
(21) 121814
(22) 2013 03 07
(72) MOZGIEL TOMASZ, Bydgoszcz (PL); WRÓBLEWSKI PAWEŁ,
Bydgoszcz (PL); CZYŻNIKIEWICZ ADAM, Bydgoszcz (PL)
(73) BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białe Błota (PL)
(54) Szafa montażowa
Y1 (11) 69253
(41) 2015 03 16
(51) H02K 1/20 (2006.01)
H02K 9/19 (2006.01)
H02K 9/22 (2006.01)
(62) 405323
(21) 125582
(22) 2013 09 12
(72) DUKALSKI PIOTR, Katowice (PL); RADWAŃSKI WOJCIECH,
Katowice (PL); GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); KRÓL EMIL,
Rybnik (PL); BĘDKOWSKI BARTŁOMIEJ, Sosnowiec (PL); BIAŁAS
ANDRZEJ, Będzin (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Układ chłodzenia czół uzwojenia silnika elektrycznego ze stojanem wewnętrznym
Y1 (11) 69252
(41) 2014 10 13
(51) H02K 5/136 (2006.01)
H02K 5/22 (2006.01)
H02K 11/21 (2016.01)
(62) 403486
(21) 125579
(22) 2013 04 10
(72) GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); DUKALSKI PIOTR,
Katowice (PL); BRYMORA LESZEK, Będzin (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Osłona ognioszczelna enkodera silnika elektrycznego
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Nr 7/2017

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

A01D 87/02 (2006.01)
A01F 25/14 (2006.01)
A01F 25/16 (2006.01)
A01F 15/00 (2006.01)
A47B 47/02 (2006.01)
A47C 11/00 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
A47C 19/02 (2006.01)
A47F 7/00 (2006.01)
A47G 1/12 (2006.01)
A47G 7/02 (2006.01)
A47G 7/00 (2006.01)
A47L 23/06 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
A61B 16/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
B25G 1/04 (2006.01)
B26B 5/00 (2006.01)
B26B 9/02 (2006.01)
B29C 67/02 (2006.01)
B32B 13/14 (2006.01)
B63B 5/20 (2006.01)
B63B 35/28 (2006.01)
B63B 9/06 (2006.01)
B64C 3/18 (2006.01)
B65D 1/12 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
B65D 63/12 (2006.01)
B65D 85/36 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C05F 9/02 (2006.01)
E01B 7/02 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04C 2/288 (2006.01)
E05D 11/06 (2006.01)
E05D 15/40 (2006.01)
E05F 5/02 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
E06B 1/34 (2006.01)
E06B 3/10 (2006.01)
E06B 3/12 (2006.01)
E06B 3/20 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 1/34 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)

69222
69222*
69222*
69222*
69217
69229
69232
69232*
69216*
69216
69227
69227*
69218
69219
69208
69210*
69247
69230*
69230
69230*
69250
69243*
69220
69220*
69220*
69209
69217*
69215
69246
69223
69226
69210
69254
69231
69205
69206
69243
69212
69212*
69214
69245
69245*
69245*
69245*
69245*
69245*
69251
69251*
69244
69244*
69234
69234*
69234*
69235
69235*
69235*
69236

F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03G 7/00 (2006.01)
F03G 7/00 (2006.01)
F16B 2/08 (2006.01)
F16B 37/00 (2006.01)
F16L 3/137 (2006.01)
F16M 13/00 (2006.01)
F23B 30/00 (2006.01)
F23B 40/04 (2006.01)
F23K 3/10 (2006.01)
F41H 7/02 (2006.01)
G01H 13/00 (2006.01)
G01J 1/04 (2006.01)
G01J 1/24 (2006.01)
G01M 17/02 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
G01N 21/17 (2006.01)
G01N 33/44 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 33/44 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01R 1/04 (2006.01)
G01R 1/06 (2006.01)
G09F 13/04 (2006.01)
G09F 13/16 (2006.01)
G12B 3/00 (2006.01)
H01R 11/11 (2006.01)
H02B 1/30 (2006.01)
H02K 1/20 (2006.01)
H02K 9/19 (2006.01)
H02K 9/22 (2006.01)
H02K 5/136 (2006.01)
H02K 5/22 (2006.01)
H02K 11/21 (2016.01)

69236*
69236*
69237
69237*
69237*
69238
69238*
69238*
69238*
69239
69239*
69239*
69240
69240*
69240*
69241
69241*
69241*
69241*
69242
69242*
69242*
69237*
69238*
69223*
69211
69223*
69208*
69233
69233*
69233*
69217*
69208*
69248
69248*
69249
69208*
69221
69221*
69224
69224*
69225
69225*
69228
69228*
69213
69213*
69208*
69228*
69207
69253
69253*
69253*
69252
69252*
69252*

69205
69206
69207
69208
69209
69210
69211
69212
69213
69214
69215
69216
69217
69218
69219
69220
69221
69222
69223
69224
69225
69226
69227
69228
69229

E04B 2/96 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
H02B 1/30 (2006.01)
A61B 16/00 (2006.01)
B64C 3/18 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
F16B 37/00 (2006.01)
E05D 11/06 (2006.01)
G09F 13/04 (2006.01)
E05F 5/02 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
A47G 1/12 (2006.01)
A47B 47/02 (2006.01)
A47L 23/06 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
B63B 5/20 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
A01D 87/02 (2006.01)
B65D 63/12 (2006.01)
G01N 33/44 (2006.01)
G01N 33/44 (2006.01)
B65D 85/36 (2006.01)
A47G 7/02 (2006.01)
G01R 1/04 (2006.01)
A47C 11/00 (2006.01)

69230
69231
69232
69233
69234
69235
69236
69237
69238
69239
69240
69241
69242
69243
69244
69245
69246
69247
69248
69249
69250
69251
69252
69253
69254

B26B 5/00 (2006.01)
E01B 7/02 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
F23B 30/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
E04C 2/288 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
G01J 1/04 (2006.01)
G01M 17/02 (2006.01)
B29C 67/02 (2006.01)
E06B 1/34 (2006.01)
H02K 5/136 (2006.01)
H02K 1/20 (2006.01)
C05F 9/02 (2006.01)

*) Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.

233
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
120218
121386
121968
122770
123547
123774

03/2013
07/2014
22/2014
16/2015
11/2016
17/2016

123865
123875
123892
123906
123915
124491

19/2016
19/2016
20/2016
20/2016
20/2016
15/2016

234
DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
122298
123526

04/2015
10/2016

124492

09/2017
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AKCYJNA, Wronki, Polska 570107305 i dokonanie wpisu: AMICA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki, Polska 570107305

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
PRAW OCHRONNYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)

(Y1) 67129 2017 02 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska 017251832 i dokonanie
wpisu: HAPPEN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 143342882

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numer
prawa ochronnego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru praw
ochronnych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa ochronnego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON,
o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - tytuł wzoru użytkowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru użytkowego oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa ochronnego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
ochronne, sprostowania istotnych pomyłek.

(Y1) 68360 2017 02 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TKOCZ MAGDALENA CARBOMA
SPÓŁKA CYWILNA, Orzesze, Polska; JAGNISZCZAK SERGIUSZ CARBOMA SPÓŁKA CYWILNA, Mikołów, Polska i dokonanie wpisu:
MAGDALENA PAWŁOWSKA CARBOMA SPÓŁKA CYWILNA, Orzesze,
Polska; JAGNISZCZAK SERGIUSZ CARBOMA SPÓŁKA CYWILNA, Mikołów, Polska
(Y1) 68360 2017 02 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MAGDALENA PAWŁOWSKA CARBOMA SPÓŁKA CYWILNA, Orzesze, Polska; JAGNISZCZAK SERGIUSZ CARBOMA SPÓŁKA CYWILNA, Mikołów, Polska i dokonanie
wpisu: MAGDALENA PAWŁOWSKA CARBOMA SPÓŁKA CYWILNA,
Łaziska Górne, Polska; BORYS JAGNISZCZAK CARBOMA SPÓŁKA
CYWILNA, Mikołów, Polska
(Y1) 68528 2017 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 i dokonanie wpisu:
ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 070430217

(Y1) 64544 2017 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-PRODUKCYJNE EUROASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510052189;
WIMED OZNAKOWANIE DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573 i dokonanie wpisu:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE EUROASFALT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510052189; WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573

(Y1) 68529 2017 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 i dokonanie wpisu:
ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 070430217

(Y1) 65538 2017 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIMED OZNAKOWANIE
DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów,
Polska 180188573 i dokonanie wpisu: WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numery praw ochronnych, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt
2 - 4 w związku z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo
własności przemysłowej oraz datę wygaśnięcia prawa ochronnego.

(Y1) 65539 2017 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIMED OZNAKOWANIE
DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów,
Polska 180188573 i dokonanie wpisu: WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573
(Y1) 65540 2017 02 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIMED OZNAKOWANIE
DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów,
Polska 180188573 i dokonanie wpisu: WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573
(Y1) 66404 2017 02 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMICA WRONKI SPÓŁKA
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO

(Y1) 64044
(Y1) 65054
(Y1) 65077
(Y1) 65111
(Y1) 65113
(Y1) 65176
(Y1) 65917
(Y1) 66207
(Y1) 66448
(Y1) 66652
(Y1) 66693
(Y1) 66750
(Y1) 66891

2014 02 27
2016 06 25
2016 06 12
2016 05 12
2016 06 02
2016 06 11
2016 06 30
2016 06 29
2016 06 10
2016 06 01
2016 06 15
2016 06 17
2016 06 30

(Y1) 67209
(Y1) 67492
(Y1) 67568
(Y1) 67702
(Y1) 67904
(Y1) 67964
(Y1) 68000
(Y1) 68032
(Y1) 68078
(Y1) 68222
(Y1) 68223
(Y1) 68593
(Y1) 68797

2016 06 20
2016 03 01
2015 04 12
2016 06 24
2016 06 14
2016 06 21
2016 06 10
2016 06 24
2016 06 11
2016 06 20
2016 06 21
2016 04 19
2015 03 16
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

(11)
(15)
(21)
(22)
(30)
(45)
(51)
(54)
(55)
(72)
(73)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer rejestracji oraz rejestracji międzynarodowej
data rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
pierwszeństwo
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografię wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego
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REJESTRACJA
(od nr 23 405 do nr 23 410)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

09-09
(11) 23405
(22) 2017 02 23
(21) 25314
GRABOWSKA JOANNA KATARZYNA, Warszawa, PL.
GRABOWSKA JOANNA KATARZYNA
Urządzenie do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych

(51) 26-01
(11) 23406
(22) 2017 01 31
(21) 25239
(73) SZCZEPAŃCZYK TOMASZ, Piława Górna, PL.; CZERNIEJEWICZ
WŁODZIMIERZ, Stęszew, PL.
(72) SZCZEPAŃCZYK TOMASZ, CZERNIEJEWICZ WŁODZIMIERZ
(54) Lampion nagrobny
(55)

(51) 25-01
(11) 23407
(22) 2016 08 01
(21) 24761
(73) NOWIK ADAM, NOWIK WŁADYSŁAW, NOWIK KRZYSZTOF, NOWIK
JAROSŁAW ANMAX SPÓŁKA CYWILNA, Juchnowiec Dolny, PL.
(72) NOWIK WŁADYSŁAW
(54) Obrzeże do aranżacji ogrodów
(55)

Nr 7/2017
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

07-02
(11) 23408
(22) 2016 03 17
POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL.
WAJS JAN, GÓRSKI TOMASZ
Forma do wypieku chleba

(21) 24716

rubryka B rubryka C rubryka D rubryka E rubryka F -

(51) 09-03
(11) 23409
(22) 2017 02 23
(21) 25311
(73) BIELICKA KLAUDIA, Warszawa, PL.; KOCZARA MARTA,
Warszawa, PL.
(72) BIELICKA KLAUDIA, KOCZARA MARTA
(54) Obudowa na paczkę papierosów
(55)
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wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer
identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL
albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający
je wskazał,
przedmiot wzoru przemysłowego,
nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
prawa ograniczające prawo z rejestracji,
wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje
dotyczące danego prawa z rejestracji,
data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa z rejestracji.

Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego, sprostowania istotnych
pomyłek.
03254 2017 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: METALUX (SOCIÉTÉ ANONYME), ST DIZIER, Francja i dokonanie wpisu: METALUX Société par action simplifiée, Saint Dizier, Francja
03254 2017 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: METALUX Société par action simplifiée,
Saint Dizier, Francja i dokonanie wpisu: DOM-METALUX Société par
action simplifiée, Saint Dizier, Francja
09077 2017 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Jastrzębie Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO
M. GRUDZKA SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie-Zdrój, Polska 146965709

(51) 09-01
(11) 23410
(22) 2015 09 04
(73) WODA BLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) ŁAGUNA ADAM, JACZEWSKI ŁUKASZ
(54) Butelka
(55)

(21) 23761

17462 2017 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CA. PO. LAVORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 532434577 i dokonanie wpisu:TOWNHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 532434577
17788 2017 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HANDLOSFERA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 280362370 i dokonanie wpisu: HANDLOSFERA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gutkowo, Polska 280362370
17958 2017 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIMED OZNAKOWANIE DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska
180188573 i dokonanie wpisu: WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573
17970 2017 01 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIMED OZNAKOWANIE DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska
180188573 i dokonanie wpisu: WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru
wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania
albo siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji

17971, 17972, 17973, 17974, 17976 2017 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIMED
OZNAKOWANIE DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573 i dokonanie wpisu: WIMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska
180188573
17977 2017 01 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIMED OZNAKOWANIE DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska
180188573 i dokonanie wpisu: WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573
18093, 18094 2017 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIMED OZNAKOWANIE DRÓG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska
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180188573 i dokonanie wpisu: WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573
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18095, 18096, 18097, 18098, 18099, 18107 2017 01 18 A.
Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:
WIMED OZNAKOWANIE DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573 i dokonanie wpisu:
WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573

DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI

18108, 18109 2017 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIMED OZNAKOWANIE DRÓG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska
180188573 i dokonanie wpisu: WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573
18110 2017 01 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIMED OZNAKOWANIE DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska
180188573 i dokonanie wpisu: WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573
18461, 18546 2017 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463
19798, 20443, 20448, 20449 2017 01 04 A. Wprowadzono
zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ BARBARA LUIJCKX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Latkowo, Polska 092369989 i dokonanie
wpisu: BARBARA LUIJCKX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Latkowo, Polska 092369989
20745 2017 01 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ BARBARA LUIJCKX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Latkowo, Polska 092369989 i dokonanie wpisu: BARBARA LUIJCKX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Latkowo, Polska 092369989
239
DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
24183
24184
24185

24186
24187
24398

24464
24484
24504

24544
24566

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
04119
04467
04468
04469
05840
07438
07439
09449
09452
09460
09463
09464
09474
09497
09500
09504
09505
09507
09522
09581
09582
09607
09636
09644
10043
10148
10204
10613
11295
16632
16634
16635
16636
16638
16640
16641
16642
16700
16701
16702
16703
16704
16705
16706
16796
16798
16799
16800
16802
16803

2015 06 21
2015 07 03
2015 07 03
2015 07 03
2015 07 03
2014 03 01
2014 03 01
2015 07 04
2015 07 11
2015 07 05
2015 07 11
2015 07 07
2015 07 05
2015 07 09
2015 07 12
2015 07 12
2015 07 12
2015 07 12
2015 07 12
2015 07 29
2015 07 27
2015 07 18
2015 07 18
2015 07 26
2015 07 25
2015 07 05
2015 07 25
2015 07 08
2015 07 28
2015 07 01
2015 07 02
2015 07 02
2015 07 05
2015 07 05
2015 07 06
2015 07 05
2015 07 05
2015 07 26
2015 07 28
2015 07 28
2015 07 29
2015 07 23
2015 07 23
2015 07 26
2015 07 02
2015 07 06
2015 07 06
2015 07 07
2015 07 08
2015 07 09

16804
16805
16807
16811
16814
16815
16819
16846
16847
16848
16849
16851
16853
16854
16861
16862
16863
16864
16865
16866
16867
16868
16874
16875
16877
16878
16879
16881
16932
16934
16937
17086
17087
17088
17125
17127
17128
17230
17235
17365
17390
17629
17690
17886
17887
17960
18001
10968
10667

2015 07 09
2015 07 12
2015 07 12
2015 07 06
2015 07 06
2015 07 06
2015 07 16
2015 07 05
2015 07 06
2015 07 08
2015 07 10
2015 07 16
2015 07 13
2015 07 13
2015 07 20
2015 07 20
2015 07 20
2015 07 20
2015 07 20
2015 07 20
2015 07 21
2015 07 22
2015 07 28
2015 07 28
2015 07 29
2015 07 29
2015 07 30
2015 07 30
2015 07 29
2015 07 27
2015 07 22
2015 07 12
2015 07 15
2015 07 28
2015 07 27
2015 07 27
2015 07 27
2015 07 05
2015 07 16
2015 07 08
2015 07 05
2015 07 13
2015 07 01
2015 07 06
2015 07 06
2015 07 02
2015 07 02
2016 06 23
2016 04 04
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

(111) –
(151) –
(210) –
(220) –
(441) –
(510) –
(511) –
(531) –
(540) –
(551) –
		
(732) –

numer prawa ochronnego
data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K  – jest to data od której liczy się okres ochrony na terenie Polski)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
wykaz towarów
klasy towarowe
symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
określenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów
wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju
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UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 292 401 do nr 293 700)
(111) 292401
(220) 2015 05 22
(151) 2017 01 09
(441) 2015 08 31
(732) ŁABĘCKA MARIA, Ulanów, PL.
(540) Chleb Flisacki M. M. Łabęccy
(540)

(210) 442834

Kolor znaku: brązowy, zółty, niebieski, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy
(531) 18.03.01, 25.01.01, 18.03.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 chleb.
(111) 292402
(220) 2014 10 21 K
(210) 447637
(151) 2017 01 20
(441) 2015 11 23
(732) BARCLAY CHEMICALS (R&D) LIMITED, Dublin, IE.
(540) HUDSON
(510), (511) 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, środki pasożytobójcze, moluskocydy, środki owadobójcze, arachnocydy, preparaty
do niszczenia robactwa.
(111) 292403
(220) 2016 09 18
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) KUCZYŃSKI JACEK, Dolaszewo, PL.
(540) Polster

(540)

(531) 12.01.09, 27.05.01
(510), (511) 12 autobusy, części konstrukcyjne do autobusów, mikrobusy, fotele samochodowe, siedzenia do pojazdów, pokrowce
na siedzenia pojazdów, pojazdy do przewozu pasażerów, nadwozia
pojazdów, izolowane części nadwozia pojazdów, kabiny pojazdów,
części nadwozia pojazdów, zagłówki do siedzeń pojazdów, konsole
stanowiące części wnętrz pojazdów, części nadwozia pojazdów, tapicerka do pojazdów, siedzenia do pojazdów, panele wewnętrzne
do pojazdów, 37 konserwacja i naprawa pojazdów, usługi konserwacji i naprawy pojazdów silnikowych, instalowanie części do pojazdów, montaż [instalowanie] części do pojazdów, montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów, remont pojazdów, tapicerowanie
siedzeń w pojazdach, 39 transport autobusowy, transport pasażerów
mikrobusem, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, wynajem pojazdów, wynajem autokarów.
(111) 292404
(220) 2014 02 03
(151) 2016 12 16
(441) 2014 05 26
(732) MYPHONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) myPhone
(540)

(210) 461646
(531) 26.13.25, 27.05.01

(210) 424425
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(510), (511) 9 aparaty telefoniczne, aparaty telefoniczne systemu
telefonii komórkowej, urządzenia teletransmisji analogowej i cyfrowej, urządzenia i aparaty do rejestracji, przetwarzania, przesyłania
i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia i aparaty do nadawania, przesyłania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, zasilacze
i ładowarki do telefonów, baterie do telefonów, przewody i słuchawki telefoniczne, zestawy głośno mówiące, zestawy słuchawkowe,
anteny, obudowy i pokrowce do telefonów komórkowych, uchwyty
do telefonów, magnetyczne nośniki danych, elektroniczne urządzenia i systemy kontroli dostępu, urządzenia i centrale alarmowe,
stacje monitorowania alarmów, czujniki i sygnalizatory alarmowe,
akcesoria i elementy wykonawcze do urządzeń i systemów alarmowych: elektryczne urządzenia kontrolne, identyfikatory elektroniczne, karty magnetyczne identyfikujące, kodery magnetyczne, chipy,
czujniki, czytniki, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektroniczne
podręczne urządzenia do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/lub transmisji danych, urządzenia i przyrządy do nawigacji
satelitarnej, systemy i urządzenia do monitorowania za pomocą GPS,
nadajniki elektroniczne, nadajniki sygnałów elektronicznych, przyrządy do pomiaru odległości, urządzenia nawigacyjne do użytku
osobistego, urządzenia do kontroli przemieszczania się, komputery,
notebooki i tablety elektroniczne, oprogramowanie komputerowe
do zdalnego monitorowania, osprzęt komputerowy, programy komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputerów, elementy i części
sieci komputerowych, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, nawigacyjne, kontrolne i do ratowania
życia zawarte w tej klasie, 35 usługi w zakresie reklamy, organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych, usługi agencji
informacji handlowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
45 usługi świadczone na rzecz osób trzecich z zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa i/lub systemów bezpieczeństwa, monitoring pojazdów, nieruchomości i obiektów ruchomych, monitoring systemów
bezpieczeństwa, monitoring za pośrednictwem GPS.

(111) 292405
(220) 2013 11 28
(210) 422072
(151) 2016 12 20
(441) 2014 03 17
(732) BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) Bonus
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 telefony przenośne, 35 promocja towarów dla osób
trzecich w zakresie telefonów i telefonii komórkowej, 38 telefonia
komórkowa, usługi telefoniczne.
(111) 292406
(220) 2014 02 07
(151) 2017 01 02
(441) 2014 05 26
(732) FIJOŁ MAGDALENA, Węgrzce Wielkie, PL.
(540) SOTHO
(540)

(210) 424634

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 ałun (kamień), balsamy inne niż do celów medycznych,
błyszczyki do ust, kosmetyki, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mleczka kosmetyczne, mydełka, odżywki do włosów, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, ołówki
do brwi, mydła, produkty perfumeryjne, perfumy, tusze do rzęs,
szampony, szminki, pomadki do ust, woda toaletowa, woda zapachowa, 14 amulety jako biżuteria, biżuteria, biżuteria komórkowa,
biżuteria ze szkła sztrasowego jako imitacje drogich kamieni, bran-
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soletki jako biżuteria, breloczki jako biżuteria, breloczki do kluczy
ozdobne, broszki jako biżuteria, kamienie półszlachetne, kamienie
szlachetne, kolczyki, koraliki do robienia biżuterii, łańcuszki jako biżuteria, medaliony jako biżuteria, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, naszyjniki jako biżuteria, obrączki jako biżuteria, oliwin jako kamień szlachetny, ozdoby jako biżuteria, ozdoby
z bursztynu, ozdoby z gagatu, pallad, perły jako biżuteria, perły z ambroidu, platyna jako metal, pudełka na biżuterię jako szkatułki i puzderka, spinel jako kamienie szlachetne, spinki do krawatów, spinki
do mankietów, szpilki jako biżuteria, szpilki, zegarki, zegarki na rękę,
zwijane etui na biżuterię, 18 aktówki, teczki, etui na klucze, kuferki,
kuferki na kosmetyki bez wyposażenia, parasolki, plecaki, portfele,
portmonetki, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torebki, wizytowniki, 21 bidony, filiżanki, kosmetyczki na przybory toaletowe, kubki, miseczki, miski, miseczki ze szkła, naczynia ceramiczne,
naczynia do picia, pucharki na owoce, pudełka na kanapki, szklanki
do napojów, talerze, 25 apaszki jako chusty, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, czapki jako nakrycia głowy, getry, koszulka
gimnastyczna, legginsy, majtki, maski do spania, nakrycia głowy,
odzież gimnastyczna, osłony przed słońcem (daszki), pantofle domowe, paski jako odzież, piżamy, rękawiczki jako odzież, skarpetki,
spodnie, spódnice, szale, szaliki, T-shirty.

(111) 292407
(220) 2014 02 11
(210) 424741
(151) 2016 11 23
(441) 2014 05 26
(732) DAMM KRZYSZTOF BUDO-PLAST, Wólka Radzymińska, PL. ;
(540) Damm.D Damm.K
(540)

(531) 26.15.25, 27.05.01
(510), (511) 17 podpory dystansowe prętów zbrojeniowych, izolatory, ograniczniki gumowe, osłony niemetalowe do rur, podkładki
z gumy lub z fibry, rozprężacze złącz, tuleje gumowe, uszczelki do rur,
amortyzatory gumowe, materiały do wypełnienia z gumy i z tworzyw sztucznych, 19 szalunki, kształtowniki, niemetalowe materiały budowlane, zbrojenie niemetalowe dla budownictwa, powłoki
niemetalowe jako szalunki, 35 prowadzenie sklepów detalicznych,
hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z artykułami i narzędziami dla budownictwa, podporami dystansowymi
prętów zbrojeniowych.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 292408
(220) 2014 02 14
(151) 2016 12 20
(441) 2014 05 26
(732) KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) JUHAS
(540)

(210) 424849

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy, szary
(531) 09.07.01, 09.07.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, tłuszcze jadalne, masło,
smalec, śmietana, kefir, maślanka, zsiadłe mleko, jogurt naturalny, jogurt smakowy, sery, ser żółty, ser biały, twaróg, ser homogenizowa-
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ny, twarożek homogenizowany z dodatkami smakowymi, ser twardy,
ser topiony, ser wędzony, ser pleśniowy, ser dojrzewający, produkty
seropodobne, 30 miód, mąka pszenna, mąka kukurydziana.

(111) 292409
(220) 2014 02 21
(210) 425148
(151) 2016 12 19
(441) 2014 06 09
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) kredyt fair play
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety,
kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów
scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji
autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane: programy
komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach
kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy
komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych
oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania
płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp
do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania
i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne terminale
transakcji elektronicznych, 16 druki, materiały introligatorskie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały
szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki
drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane,
publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma,
periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, reklamy papierowe, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie
zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi dotyczące
franszyzy, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie
działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi
w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów,
usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny
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działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji,
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji,
usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych
oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych
i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów
metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, jako prace biurowe,
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu środków finansowych i walut,
rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne,
leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu
długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych,
usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi w zakresie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów
i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości,
dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi, zarządzanie portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie
obrotu papierami wartościowymi oraz raporty, analizy i opracowania
w tym zakresie na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora
rynku oraz emitenta, usługi przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności
związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi
gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwriting), pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu
posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy
inwestycyjnych, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami
emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych,
zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi
prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji
jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania
i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie
powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe i faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie
rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji
wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwaran-
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cji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi,
przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami,
wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją
przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności
ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania
na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem
i dzierżawą nieruchomości, usługi w zakresie pozyskiwania i zakupu
gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich ww. usług,
informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
agencji informacyjnych i prasowych w zakresie wiadomości i aktualności, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej,
obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia
satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej,
dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie
aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty
elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami
finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi
oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi w zakresie nauczania,
kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów,
książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych,
usługi publikacji elektronicznych on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie
wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów
komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie
komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach, dostosowywanie programów do potrzeb użytkownika,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych
sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, informacja o ww. usługach, 45 usługi
prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie pro-
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jektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, usługi
w zakresie spraw spornych, usługi zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, informacja o ww. usługach.

(111) 292410
(220) 2014 02 21
(210) 425149
(151) 2016 12 20
(441) 2014 06 09
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Lokata Happy
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety,
kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów
scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji
autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane: programy
komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach
kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy
komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych
oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp
do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania
i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne terminale
transakcji elektronicznych, 16 druki, materiały introligatorskie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały
szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki
drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane,
publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma,
periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, reklamy papierowe, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie
zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi dotyczące
franszyzy, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie
działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi
w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykony-
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wania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów,
usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny
działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji,
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji,
usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych
oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych
i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów
metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, jako prace biurowe,
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu środków finansowych i walut,
rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne,
leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu
długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych,
usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi w zakresie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów
i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości,
dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi, zarządzanie portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie
obrotu papierami wartościowymi oraz raporty, analizy i opracowania
w tym zakresie na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora
rynku oraz emitenta, usługi przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności
związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi
gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwriting), pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu
posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy
inwestycyjnych, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami
emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych,
zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi
prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji
jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania
i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie
powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe i faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie
rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji
wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elek-
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tronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi,
przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami,
wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją
przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności
ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania
na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem
i dzierżawą nieruchomości, usługi w zakresie pozyskiwania i zakupu
gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich ww. usług,
informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
agencji informacyjnych i prasowych w zakresie wiadomości i aktualności, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej,
obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia
satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej,
dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie
aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty
elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami
finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi
oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi w zakresie nauczania,
kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów,
książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych,
usługi publikacji elektronicznych on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie
wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów
komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie
komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach, dostosowywanie programów do potrzeb użytkownika,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych
sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, informacja o ww. usługach, 45 usługi
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prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, usługi
w zakresie spraw spornych, usługi zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, informacja o ww. usługach informacja o ww.
usługach.

(111) 292411
(220) 2014 03 07
(210) 425790
(151) 2016 12 13
(441) 2014 06 23
(732) ITBUD ZAKŁAD NOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DUROBET
(540)

Kolor znaku: szary, biały, jasnoszary, ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, analizy kosztów,
badanie rynku, badania opinii publicznej, powielanie dokumentów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie
działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem
handlowym lub przemysłowym, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla
osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, kreowanie wizerunku firmy, sortowanie
danych w bazach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, prowadzenie ksiąg, rachunkowość, fakturowanie, usługi
doradztwa handlowego świadczone na zasadach outsourcingu, weryfikacja rachunków, przygotowywanie listy płac, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, analiza kosztów, public relations, agencje
public relations, informacja handlowa,, 45 doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 292412
(220) 2014 03 21
(210) 426440
(151) 2016 12 15
(441) 2014 07 07
(732) HSW-FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH FASTEC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaklików, PL.
(540) s
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 6 śruby calowe metalowe, śruby metryczne metalowe,
metalowe śruby do pasów gąsienicowych, śruby metalowe z łbem
dwunastokątnym, śruby metalowe do mocowania kół, śruby metalowe dwustronne, śruby metalowe oczkowe, śruby metalowe
spęczane na gorąco, nakrętki metalowe zwykłe, nakrętki metalowe
koronowe, nakrętki metalowe samohamowne, podkładki metalowe, metalowe korki i złączki do hydrauliki, metalowe sworznie i nity,
wkręty metalowe, 40 obróbka maszynowa elementów metalowych
i wykonawstwo gwintu, wytwarzanie metalowych specjalnych elementów złącznych.
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(111) 292413
(220) 2014 03 25
(210) 426585
(151) 2016 12 13
(441) 2014 07 07
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) piękno jest decyzją
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała
i włosów, artykuły perfumeryjne, dezodoranty, środki myjące, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony
skóry twarzy, ciała i włosów, lecznicze: balsamy, maści, olejki, płyny,
sole, żele, kremy.
(111) 292414
(220) 2014 04 07
(210) 427161
(151) 2016 12 28
(441) 2014 07 21
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Lubella TRADYCJA OD 1881
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały, złoty
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01,
29.01.02, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 30 biszkopty, chipsy [produkty zbożowe], chleb, ciasta,
ciasta mączne, ciasto na ciastka, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze,
ciasto [masa do pieczenia], gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, kluski, kanapki, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana
grubo zmielona, kasze spożywcze, kuskus [kasza], makarony, makaron muszelki, makaron nitki, makaron paski, makaron rurki, makaron
wstążki, spaghetti, makaron pełnoziarnisty, makaron razowy, makaron spożywczy, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, produkty na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana,
mąka pszenna, produkty z mąki mielonej, naleśniki, pierożki ravioli,
pizze, placki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, ryż,
ciastka ryżowe, przekąski z ryżu, sosy do makaronu, sosy mięsne,
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, tortille, wysoko proteinowe batoniki zbożowe, przekąski ze zbóż, preparaty zbożowe, zioła konserwowane [przyprawy].
(111) 292415
(220) 2014 04 17
(210) 427624
(151) 2015 04 24
(441) 2014 08 04
(732) OLSEN SPÓŁKA CYWILNA KATARZYNA CZERNEK, JERZY
CZERNEK, Grójec, PL.
(540) El Burladero
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, materiały dla palących, gilzy papierosowe, bibułki papierosowe, akcesoria dla palaczy, zapałki.
(111) 292416
(220) 2014 04 17
(210) 427674
(151) 2016 12 29
(441) 2014 08 04
(732) LIBERTY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów, PL.
(540) p-paya
(510), (511) 9 karty zawierające elektroniczne zarejestrowane dane,
karty pre-paid, karty telefoniczne, urządzenia mobilne, nośniki danych, w tym nośniki magnetyczne i optyczne, czytniki, w tym czytniki optyczne i magnetyczne, urządzenia do komunikacji, w tym transmisji i przetwarzania informacji, sprzęt komputerowy, komputerowe
urządzenia peryferyjne, stanowiska POS, sprzęt telekomunikacyjny,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów takich jak:
towary wykorzystywane w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, karty telefoniczne operatorów telekomunikacyjnych,
telefonii stacjonarnej i komórkowej, telefoniczne karty pre-paid,
pakiety startowe do telefonów komórkowych, kody umożliwiające
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dostęp do produktów i usług przedpłaconych (pre-paid), doładowania telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w punktach sprzedaży, za pośrednictwem sieci komputerowej oraz łączy teleinformatycznych, terminali POS oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 36 usługi finansowe,
obsługa płatności, usługi w zakresie elektronicznych płatności, dokonywanie rozliczeń finansowych, obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowych, transfer elektroniczny
środków finansowych, usługi finansowe świadczone za pomocą
terminali i komputerów, w tym komputerów kasowych, związane
z przyjmowaniem, przekazywaniem i rozliczaniem płatności, usługi
pośrednictwa w powyższym zakresie, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi teleinformatyczne, łączność poprzez terminale komputerowe i za pomocą telefonów komputerowych, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej, doładowywania telefonów komórkowych,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania i przetwarzania danych,
informacja o telekomunikacji, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych., 42 analizy systemów komputerowych, obsługa i serwis
w zakresie oprogramowania komputerowego, w tym konserwacja,
powielanie, instalacje i aktualizacja oprogramowania, udostępnianie
informacji na temat programów komputerowych, organizowanie
i udostępnianie programów, projektowanie i montaż sieci komputerowych, wypożyczanie komputerów i automatów elektronicznych,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego oraz oprogramowania do automatów.

(111) 292417
(220) 2014 04 28
(210) 428010
(151) 2016 12 22
(441) 2014 08 18
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) MO/A
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 42 badania
oraz usługi,-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 292418
(220) 2014 04 30
(210) 428120
(151) 2016 12 27
(441) 2014 08 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ROBOPOL SPÓŁKA JAWNA
ZBIGNIEW PANEK JANUSZ FUK, Kępa k/ Opola, PL.
(540) robins
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 26.01.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, rękawice do ochrony przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, fartuchy i kombinezony jako odzież ochronna,
ochronne obuwie zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski ochronne, osłony zabezpieczające twarze
robotników, kaski ochronne, okulary ochronne, rękawice do ochrony
przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, maski spawalnicze, przyrządy do ochrony osobistej przeciw wypadkom,
odzież do ratowania życia, artykuły BHP zawarte w tej klasie, 35 eksport, import, reklama i zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych

2121

towarów tj.: ubrań chroniących przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, nakryć głowy chroniących przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, obuwia chroniącego przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, sprzętu ochrony osobistej i specjalistycznego wyposażenia ochronnego i roboczego dla pracowników
różnych zawodów jak również wyrobów z dziedziny bezpieczeństwa,
higieny pracy i do ratowania życia oraz wszelkich towarów, narzędzi,
maszyn, urządzeń i przyrządów poprawiających i zabezpieczających
bezpieczeństwo pracy pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i hurtowo lub detalicznie kupować w dużym sklepie wielobranżowym lub supermarkecie, składzie fabrycznym, celnym lub outsourcingowym, w ofercie bezpośredniej i sprzedaży internetowej, organizowanie pokazów i wystaw handlowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reprezentowanie interesów osób trzecich, zwłaszcza
w zakresie zawierania kontraktów i wprowadzania na rynek określonych towarów, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy
franchisingowej.

(111) 292419
(220) 2014 05 14
(151) 2016 12 28
(441) 2014 09 01
(732) KUSPIEL RAIMUND OLIDENT, Kraków, PL.
(540) unico
(540)

(210) 428809

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 materiały do plombowania zębów.
(111) 292420
(220) 2014 05 27
(151) 2016 12 29
(441) 2014 09 15
(732) T-MOBILE USA, INC., BELLEVUE, US.
(540) JUMP
(540)

(210) 429295

(531) 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe w zakresie urządzeń telekomunikacji mobilnej, w tym świadczenie pisemnych ubezpieczeń
majątkowych w odniesieniu do wymiany urządzeń telekomunikacji
mobilnej, świadczenie obsługi gwarancyjnej oraz gwarancji rozszerzonej i przedłużonej w odniesieniu do wymiany i naprawy urządzeń
telekomunikacji mobilnej, usługi finansowe dotyczące finansowania
zakupu, wymiany oraz modernizacji sprzętu telekomunikacji mobilnej, 38 usługi łączności za pomocą telefonii komórkowej, transmisja
głosu, sygnału audio i wideo oraz danych, tekstu, obrazów, muzyki
i informacji za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i Internetu, usługi telekomunikacji komórkowej obejmujące dwukierunkową
transmisję w czasie rzeczywistym głosu, sygnału audio i wideo oraz
danych pomiędzy urządzeniami telekomunikacji bezprzewodowej,
usługi telekomunikacyjne telefonii bezprzewodowej obejmujące
dostarczanie planów połączeń telefonicznych, usługi w zakresie
przesyłania wiadomości tekstowych i multimedialnych, dostarczanie dostępu wielu użytkowników do globalnej sieci komputerowej,
dostarczanie wsparcia technicznego w zakresie korzystania z usług
i urządzeń telefonii komórkowej.
(111) 292421
(220) 2014 06 03
(210) 429599
(151) 2016 12 21
(441) 2014 09 15
(732) SZYMAŃSKI ZBIGNIEW INDUSTRIAL, Inowrocław, PL.
(540) indufol FOLIA PAROIZOLACYJNA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 16 materiały z papieru, tektury i tworzyw sztucznych
do pakowania i transportu zawarte w tej klasie, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania i transportu, folie termokurczliwe, folie
do głębokiego mrożenia, folie na kaptury, folia do zabezpieczenia mebli, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza
do pakowania i zabezpieczania w transporcie, taśma z tworzyw
sztucznych do pakowania, worki, woreczki do pakowania z papieru,
tektury i tworzyw sztucznych, folie budowlane do pakowania, folie
na worki wysokonośne do pakowania, folie o specjalnych właściwościach fizycznych i chemicznych do pakowania, laminaty z tworzyw
sztucznych w postaci worków, 17 folie budowlane izolacyjne, folie
izolacyjne, folie paroizolacyjne, folie antykorozyjne, folie izolacyjne
o specjalnych właściwościach fizycznych i chemicznych, laminaty
z tworzyw sztucznych w postaci taśmy.

(111) 292422
(220) 2014 06 03
(210) 429595
(151) 2016 12 21
(441) 2014 09 15
(732) SZYMAŃSKI ZBIGNIEW INDUSTRIAL, Inowrocław, PL.
(540) indufol FB
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały z papieru, tektury i tworzyw sztucznych
do pakowania i transportu zawarte w tej klasie, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania i transportu, folie termokurczliwe, folie
do głębokiego mrożenia, folie na kaptury, folia do zabezpieczenia mebli, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza
do pakowania i zabezpieczania w transporcie, taśma z tworzyw
sztucznych do pakowania, worki, woreczki do pakowania z papieru,
tektury i tworzyw sztucznych, folie budowlane do pakowania, folie
na worki wysokonośne do pakowania, folie o specjalnych właściwościach fizycznych i chemicznych do pakowania, laminaty z tworzyw
sztucznych w postaci worków, 17 folie budowlane izolacyjne, folie
izolacyjne, folie paroizolacyjne, folie antykorozyjne, folie izolacyjne
o specjalnych właściwościach fizycznych i chemicznych, laminaty
z tworzyw sztucznych w postaci taśmy.
(111) 292423
(220) 2014 07 16
(151) 2016 12 29
(441) 2014 10 27
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LA SPECIALE ORIGINAL FOOD PREMIUM
(540)

(210) 431190

Kolor znaku: granatowy, biały, niebieski
(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka i sago,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 ziarna
i 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, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 292424
(220) 2014 07 17
(151) 2016 12 30
(441) 2014 10 27
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.

(210) 431250
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(540) TIM
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 26.03.01, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet narzędzi i przyrządów ręcznych,
elektronarzędzi, maszyn i obrabiarek, artykułów elektrotechnicznych i elektrycznych, aparatury elektrycznej, urządzeń pomiarowych, mierników, domofonów i dzwonków, gniazd i łączników, kabli
i przewodów, elementów prowadzenia kabli, osprzętu łączeniowego, rozdzielnic i obudów, baterii, odzieży roboczej oraz artykułów
bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów ochrony odgromowej,
instalacji i urządzeń do oświetlania, źródeł światła, latarek, opraw
i słupów oświetleniowych, dekoracji świetlnych, instalacji i urządzeń
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, metalowych i niemetalowych materiałów budowlanych, usługi w zakresie informacji handlowej, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, usługi
w zakresie promocji i reklamy, platforma internetowa do celów
handlowych i reklamowych (promocja sprzedaży) umożliwiająca
promocję i sprzedaż narzędzi i przyrządów ręcznych, elektronarzędzi, maszyn i obrabiarek, artykułów elektrotechnicznych i elektrycznych, aparatury elektrycznej, urządzeń pomiarowych, mierników,
domofonów i dzwonków, gniazd i łączników, kabli i przewodów,
elementów prowadzenia kabli, osprzętu łączeniowego, rozdzielnic
i obudów, baterii, odzieży roboczej oraz artykułów bezpieczeństwa
i higieny pracy, elementów ochrony odgromowej, instalacji i urządzeń do oświetlania, źródeł światła, latarek, opraw i słupów oświetleniowych, dekoracji świetlnych, instalacji i urządzeń do ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji, metalowych i niemetalowych materiałów
budowlanych, 39 usługi w zakresie konfekcjonowania, pakowania
i składowania towarów, dostarczanie towarów na zamówienia składane za pośrednictwem sieci telefonicznych i Internetu, obsługa
transportowa klientów, usługi transportowe, 41 usługi edukacyjne,
warsztaty, seminaria, szkolenia w zakresie elektrotechniki i elektryki,
usługi w zakresie publikowania tekstów innych niż o charakterze reklamowym, wydawanie i publikowanie czasopism, w tym czasopism
branżowych, książek i periodyków w formie tradycyjnej oraz w trybie
on-line, obsługiwanie, uaktualnianie publikacji elektronicznych dostarczanych do odbiorców drogą on-line, wydawanie gazety internetowej, 42 doradztwo inżynieryjne i techniczne, opracowywanie
projektów technicznych, usługi w zakresie prowadzenia komputerowych platform informacyjnych, blogów i forów internetowych
o charakterze branżowym, w szczególności dotyczących tematyki
elektrotechnicznej i elektrycznej.
(111) 292425
(220) 2014 07 17
(210) 431252
(151) 2016 12 22
(441) 2014 10 27
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Siechnice, PL.
(540) tanio i ma!
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet narzędzi i przyrządów ręcznych,
elektronarzędzi, maszyn i obrabiarek, artykułów elektrotechnicznych
i elektrycznych, aparatury elektrycznej, urządzeń pomiarowych, mierników, domofonów i dzwonków, gniazd i łączników, kabli i przewodów,
elementów prowadzenia kabli, osprzętu łączeniowego, rozdzielnic
i obudów, baterii, odzieży roboczej oraz artykułów bezpieczeństwa
i higieny pracy, elementów ochrony odgromowej, instalacji i urządzeń
do oświetlania, źródeł światła, latarek, opraw i słupów oświetleniowych,
dekoracji świetlnych, instalacji i urządzeń do ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji, metalowych i niemetalowych materiałów budowlanych,
usługi w zakresie informacji handlowej, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, usługi w zakresie promocji i reklamy, platforma
internetowa do celów handlowych i reklamowych (promocja sprzedaży) umożliwiająca promocję i sprzedaż narzędzi i przyrządów ręcznych,
elektronarzędzi, maszyn i obrabiarek, artykułów elektrotechnicznych
i elektrycznych, aparatury elektrycznej, urządzeń pomiarowych, mierników, domofonów i dzwonków, gniazd i łączników, kabli i przewodów,
elementów prowadzenia kabli, osprzętu łączeniowego, rozdzielnic
i obudów, baterii, odzieży roboczej oraz artykułów bezpieczeństwa
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i higieny pracy, elementów ochrony odgromowej, instalacji i urządzeń
do oświetlania, źródeł światła, latarek, opraw i słupów oświetleniowych,
dekoracji świetlnych, instalacji i urządzeń do ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji, metalowych i niemetalowych materiałów budowlanych,
39 usługi w zakresie konfekcjonowania, pakowania i składowania towarów, dostarczanie towarów na zamówienia składane za pośrednictwem
sieci telefonicznych i Internetu, obsługa transportowa klientów, usługi
transportowe, 41 usługi edukacyjne, warsztaty, seminaria, szkolenia
w zakresie elektrotechniki i elektryki, usługi w zakresie publikowania
tekstów innych niż o charakterze reklamowym, wydawanie i publikowanie czasopism, w tym czasopism branżowych, książek i periodyków
w formie tradycyjnej oraz w trybie on-line, obsługiwanie, uaktualnianie
publikacji elektronicznych dostarczanych do odbiorców drogą on-line,
wydawanie gazety internetowej, 42 doradztwo inżynieryjne i techniczne, opracowywanie projektów technicznych, usługi w zakresie prowadzenia komputerowych platform informacyjnych, blogów i forów internetowych o charakterze branżowym, w szczególności dotyczących
tematyki elektrotechnicznej i elektrycznej.

(111) 292426
(220) 2014 07 21
(151) 2016 12 22
(441) 2014 11 10
(732) ITUM OWOCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski, PL.
(540) Muszynka W harmonii z naturą
(540)

(210) 431405

Kolor znaku: niebieski, czerwony, zielony, biały
(531) 01.15.15, 02.01.30, 02.03.30, 05.03.11, 26.01.01, 26.01.13,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje owocowe (bezalkoholowe), soki owocowe,
napoje na bazie owoców i warzyw, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, nektary owocowe (bezalkoholowe), woda mineralna gazowana i niegazowana, woda, woda stołowa.
(111) 292427
(220) 2014 07 21
(210) 431406
(151) 2016 12 15
(441) 2014 11 10
(732) GRAFICO PLUS JACEK KAWECKI SPÓŁKA JAWNA, Poznań, PL.
(540) G GRAFICO PLUS
(540)

(531) 24.17.05, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 usługi zaopatrzenia osób trzech jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, agencje reklamowe, 40 usłuig drukowania, drukowanie offsetowe, 42 projektowanie opakowań.
(111) 292428
(220) 2014 07 21
(210) 431430
(151) 2016 11 23
(441) 2014 11 10
(732) PUSZ DANUTA NEXT AUTO GLASS, Gliwice, PL.
(540) NEXT AUTO GLASS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi serwisowe w zakresie szyb samochodowych.
(111) 292429
(151) 2016 12 27

(220) 2014 07 25
(441) 2014 11 10

(210) 431537
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(732) POLISH BUSINESS PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) B
(540)

Kolor znaku: bordowy
(531) 25.01.25, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.21, 29.01.11
(510), (511) 29 mięso, wędliny, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne oleje i tłuszcze, żelatyna, konserwy, przetwory mięsne, dania
gotowe i półprodukty, flaki, podroby, wyroby garmażeryjne, 30 produkty zbożowe, kasze spożywcze, mąka, wyroby na bazie mąki, preparaty zbożowe, makarony, ryż, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, sól, kawa i namiastki kawy, herbata, kakao, czekolada, cukier,
słodycze, lody, miód, drożdże, proszki do pieczenia, musztarda, ocet,
budynie, kisiel, sosy, majonez, keczup, dresingi do sałat, przekąski,
aromaty do żywności i napojów, przyprawy, 35 usługi sprzedaży
w hurtowniach, sklepach detalicznych, w sklepach internetowych artykułów spożywczych, napojów alkoholowych, soków i napojów bezalkoholowych, usługi reklamowe, usługi marketingowe, organizacja
wystaw, pokazów, targów w celach handlowych lub reklamowych,
39 usługi transportowe, przewozowe, usługi biur turystycznych,
usługi związane z informacją w zakresie podróży, usługi związane
z wynajmem środków transportu, 41 obsługa i organizacja kongresów, konferencji, sympozjów, kursów, zjazdów, kultury fizycznej,
obozów wakacyjnych i sportowych zawartych w tej klasie, 43 usługi
restauracji, barów, kawiarni, kafeterii, hoteli, domów turystycznych,
pensjonatów, moteli, usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi agencji tymczasowego zakwaterowania, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, usługi
cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, dostarczanie nieruchomości do zamieszkania czasowego, udostępnianie mieszkań
z obsługą, 44 usługi wizażu, usługi salonów piękności, prowadzenie
sauny, solariów i Spa, usługi fryzjerskie, usługi masażu, usługi z zakresu fizjoterapii, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi medyczne, usługi stomatologiczne, usługi związane z wykonywaniem
zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych.
(111) 292430
(220) 2014 07 28
(151) 2016 12 22
(441) 2014 11 10
(732) SAVOINVEST LIMITED LTD, NIKOZJA, CY.
(540) presto hypocaust
(540)

(210) 431608

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 przewody metalowe centralnego ogrzewania, trzony
kominowe metalowe, kominy metalowe, kształtki rurowe rozgałęzione
metalowe, kraty ochronne do kominków, materiały konstrukcyjne metalowe, nasady kominowe metalowe, osłony do rur metalowe, przewody
rurowe metalowe, uszczelki metalowe, zawory metalowe, 11 kominki
z pełnym wyposażeniem, kominki domowe z pełnym wyposażeniem,
armatura do kominków, wymienniki ciepła nie będące częściami maszyn, dmuchawy do kominków, elementy grzejne, grille, rożen, kaloryfery, kanały dymowe do kominów i kominków, kotły grzewcze, urządzenia
do podgrzewania na paliwo stałe, płynne i gazowe, ruszty do paleniska,
wyposażenie palenisk, armatura do pieców, podgrzewacze powietrza,
płyty grzejne, podgrzewacze wody, rury kotłowe centralnego ogrzewania, szamota do wykładania kominków i pieców, urządzenia zasilające kotły grzewcze, wyciągi wentylatorowe, zawory termostatyczne,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kominków i akcesoriów do kominków,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu kominków
i akcesoriów kominkowych, analizy rynkowe, prognozy ekonomiczne,
organizowanie targów i wystaw o charakterze handlowym.
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(111) 292431
(220) 2014 08 11
(210) 432149
(151) 2016 12 20
(441) 2014 11 24
(732) KASPRZYK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE ORION, Kłobuck, PL.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 06.07.25, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 30 miód, mieszanki miodowe.
(111) 292432
(220) 2014 08 26
(210) 432672
(151) 2016 12 21
(441) 2014 12 08
(732) KASPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) KASPA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 oświetlenie-lampy, urządzenia i instalacje do oświetlania, oświetlenie sufitowe, oświetlenie-żarówki, oprawki do lamp
elektrycznych, abażury do lamp, klosze do lamp, lampy-reflektory,
35 oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu, eksport-import, handel, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, opinie-sondaże, analizy rynkowe, pokazy towarów,
reklamowa przestrzeń-wynajmowanie, reklamowe i sponsorowane
teksty-tworzenie, publikowanie sponsorowanych tekstów, telemarketing, wystawy-organizacja w celach handlowych lub reklamowych, 41 konkursy-organizowanie, kształcenie praktyczne-pokazy,
organizowanie i prowadzenie warsztatów-szkolenia, teksty inne niż
tematy reklamowe-pisanie i publikowanie, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, opakowania-projektowanie, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, stylizacja-wzornictwo
przemysłowe.
(111) 292433
(220) 2014 09 01
(210) 432886
(151) 2016 12 16
(441) 2014 12 22
(732) MILCZAREK RADOSŁAW INVEST PARKIET, Gdynia, PL.
(540) INVEST PARKIET
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, brązowy
(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 drewno barwiące, ekstrakt z drewna farbiarskiego,preparaty do konserwacji drewna, oleje do konserwacji drewna, bejce
do drewna, barwniki do drewna, kit stolarski, lakiery, rozcieńczalniki
do lakierów, powłoki do drewna [farby], 19 parkiety, podłogowe płyty parkietowe, drewno na klepki bednarskie, belki niemetalowe, boazeria niemetalowa, boazerie, drewniane deski podłogowe, drewno
częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku
domowego, drewno na profile, drewno obrobione, drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, podłogowe
płytki niemetalowe, podłogi niemetalowe, szalówki [ciesielstwo],
ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, 20 klepka bednarska, kanapy, komody, kredensy, krzesła, ławy [meble], meble, regały
[meble], stolarstwo meblowe [wyroby], stopnie [schodki] niemetalo-
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we, blaty stołów, szafki, szezlongi, 37 ciesielstwo, instalowanie drzwi
i okien, budownictwo przemysłowe.

(111) 292434
(220) 2014 09 03
(210) 432976
(151) 2016 12 16
(441) 2014 12 22
(732) KRAJOWA RADA SUPLEMENTÓW I ODŻYWEK, Warszawa, PL.
(540) KRSiO
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, zielony, niebieski, jasnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 wyroby farmaceutyczne, produkty odżywcze jako suplementy diety, towary z zakresu preparatów z mikroelementami
dla ludzi, środki spożywcze uzupełniające dietę o witaminy dla celów odżywczych i wspomagających leczenie, środki wspomagające
leczenie, mikroelementy, aminokwasy, dodatki mineralne do żywności, żywność suplementarna lecznicza, preparaty witaminowe,
suplementy diety, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, zioła i ziołowe preparaty przetworzone do celów leczniczych,
35 usługi z zakresu udzielania konsumentom porad i informacji, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, pokazy towarów, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], sprzedaż wydawnictw w postaci: gazet, biuletynów, informatorów, broszur, książek,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 usługi z zakresu edukacji pro zdrowotnej, organizowanie, prowadzenie
i obsługa kongresów, konferencji, konkursów, warsztatów, sympozjów, seminariów i zjazdów, informacja o edukacji, pisanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikowanie książek i tekstów innych
niż teksty reklamowe, tłumaczenia, edukacja pro zdrowotna, 42 badania naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, analizy i badania chemiczne, kontrola jakości, laboratoria naukowe.
(111) 292435
(220) 2014 09 01
(210) 432984
(151) 2016 12 16
(441) 2014 12 22
(732) MARKA SOKOŁÓW SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW UCZTA QULINARNA WOŁOWINA Z SOKOŁOWA
TOMAHAWK STEK Z ANTRYKOTU Z KOŚCIĄ NA GRILLA NA PATELNIĘ
WOŁOWINA DOJRZAŁA SOCZYSTA I KRUCHA www.sokolow.pl
www.ucztaqulinarna.pl NAJLEPSZA WOŁOWINA DOSKONAŁY
SMAK POLECA Sokołów PREMIUM
(540)

Kolor znaku: brązowy, czerwony, ciemnoczerwony, żółty, biały,
zielony, pomarańczowy, różowy
(531) 03.04.01, 05.01.03, 19.03.03, 25.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, kabanosy, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs.

(111) 292436
(220) 2014 09 01
(210) 432987
(151) 2016 12 16
(441) 2014 12 22
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW UCZTA QULINARNA WOŁOWINA Z SOKOŁOWA
DO DUSZENIA DO PIECZENIA DO GOTOWANIA www.sokolow.
pl www. ucztaqulinarna.pl WOŁOWINA DOJRZAŁA SOCZYSTA
I KRUCHA ANTRYKOT WOŁOWY BEZ KOŚCI
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, beżowy,
czarny, różowy, zielony, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 03.04.01, 05.01.03, 08.05.01, 08.05.04, 13.03.01, 13.03.07,
25.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, kabanosy, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs.
(111) 292437
(220) 2014 09 01
(210) 432988
(151) 2016 12 16
(441) 2014 12 22
(732) MARKA SOKOŁÓW SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW UCZTA QULINARNA WOŁOWINA Z SOKOŁOWA
STEK Z POLĘDWICY CHATEAUBRIAND NA GRILLA NA PATELNIĘ
WOŁOW DOJRZ SOCZYST I KRUCH
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, beżowy,
różowy, czarny, biały, zielony
(531) 05.01.03, 08.05.01, 08.05.04, 13.03.01, 13.03.07, 25.01.15,
26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, kabanosy, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs.
(111) 292438
(220) 2014 09 04
(151) 2016 12 19
(441) 2014 12 22
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.

(210) 433005
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(540) .zcode
(540)

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 drukarki, zapisane pliki danych do programu sterującego drukarką.
(111) 292439
(220) 2014 09 04
(210) 433029
(151) 2016 12 29
(441) 2014 12 22
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plush bez konsekwencji
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchiamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, kasy sklepowe, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia
do odbierania fal radiowych, przenośne urządzenia do odtwarzania
dźwięku, przenośne urządzenia do przesyłu danych, przenośne urządzenia telekomunikacyjne, przenośne urządzenia testujące, dekodery, urządzenia do kodowania lub dekodowania, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy
głośno mówiące, anteny i baterie do tych telefonów, ładowarki, obudowy kolorowe do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe,
karty PCMCIA, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych-karty sim, respondery telefoniczne, maszty
antenowe do telefonu bezprzewodowej, przewody telefoniczne,
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, dyski
do nagrywania i rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, audio-wideo i optyczne, pamięci komputerowe, programy komputerowe,
programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, programy gier komputerowych, oprogramowanie antywirusowe,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia systemów ochrony
ograniczających dostęp sieci zewnętrznych do sieci wewnętrznych,
firewalle jako oprogramowanie, oprogramowanie typu zapory sieciowe, sprzęt komputerowy chroniący urządzenia lub sieci przed nieuprawnionym dostępem lub wirusami, firewalle sprzętowe, oprogramowanie i urządzenia zabezpieczające urządzenia, sieci lub dane,
karty z pamięcią, karty magnetyczne kodowane, urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu, odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, komputery przenośne, oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie, włączając oprogramowanie do gier oraz
oprogramowanie do telefonów komórkowych, w tym umożliwiające
za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem
sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych
usług i aplikacji, aplikacje mobilne i internetowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy, modemy komputerowe, moderny
komputerowe w standardzie PCMCIA, modemy komputerowe zewnętrzne USB, karty modemowe, karty PC, urządzenia i części urządzeń służących do bezprzewodowego dostępu do sieci komputerowych, w tym Internetu, aparatura do radiokomunikacji przenośna,
aparatura radiotelefoniczna, maszty do łączności radiowej, nadajniki
telekomunikacyjne, odbiorniki radiowe, zespoły nadawcze, aparaty
wideo, taśmy wideo, aparaty fotograficzne, głośniki, rzutniki, kamery
filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, aparaty kinematograficzne, taśmy filmowe kinematograficzne
naświetlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, odtwarzacze płyt kompaktowych, publikacje elektroniczne, urządzenia
do monitoringu video, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych i dźwięku,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne
urządzenia programujące, elektryczne urządzenia łącznościowe,
elektryczne urządzenia nawigacyjne, urządzenia i przyrządy elek-
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tryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące., 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych,
gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie
sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii
i paliw oraz produktów pochodnych, usługi rachunkowo-księgowe,
usługi zarządzania działalnością handlową, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarcza,
usługi w zakresie zarządzania holdingami, profesjonalne zarządzanie
działalnością artystyczną, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarcza, usługi marketingowe,
usługi w zakresie prowadzenia centrum informacji handlowej, usługi
polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych
matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi skomputeryzowanego przechowywania i weryfikacji danych, usługi przechowywania danych elektronicznych,
usługi przechowywania danych elektronicznych w systemach rozproszonych, usługi zarządzania i administracji danymi, usługi zdalnego dostępu do danych, rozpowszechnianie próbek, pozyskiwanie
danych i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi promowania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając promowanie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonych
do tych celów, usługi w zakresie: badania rynku, telefonicznego
udzielania informacji o produktach reklamowych, organizacji wystaw lub targów handlowych i reklamowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, usługi reklamowe, produkcja i rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń
lub reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, lokalizacji obiektów,
agencje informacji handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu
sieci Internet w zakresie przekazywania informacji o usługach reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych
ze świadczeniem lub korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych, w tym przenośnych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiowo-telewizyjnych,
materiałów piśmiennych i informacyjnych oraz usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do Internetu, usług telewizji cyfrowej
i analogowej, w tym usług udostępniania materiałów audio i video
na żądanie pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem oraz kupować te towary z katalogu różnych artykułów,
w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej
oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, sprzedaż hurtowa
i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, i usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługa polegająca
na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usługi
agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (pośrednictwo w zakresie nabywania produktów dla innych), usługi komisu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci telefonicznej, komputerowej, Internetu, Intranetu (prace biurowe), usługi dotyczące
działalności centrów telefonicznych (cali center), mianowicie zarządzanie punktem obsługi telefonicznej dla osób trzecich, usługi
sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna i hurtowa: artykułów radiotelewizyjnych, przenośnych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, informacja o ww. usługach, 36 usługi bankowe, usługi
finansowe, usługi kredytowe, usługi płatnicze, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze
w sprawach finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym,
pośrednictwo finansowe, leasing finansowy, doradztwo podatkowe,
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administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami,
usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet, sprawdzania stanu konta poprzez
telefon i Internet, usługa polegająca na prezentacji ofert usług finansowych, usług ubezpieczeniowych, usług internetowych w zakresie
finansów i ubezpieczeń, usług doradczych w sprawach finansowych
i ubezpieczeniowych, informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów
pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży,
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków
bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta
bankowego, wykonywania umów, w zakresie usług telefonicznych,
w tym telefonii komórkowej oraz usług dostępu do Internetu, usługi
w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii
komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat,
obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów
transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi połączenia i trasy połączeń dla telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi świadczone przez operatora telefonu
komórkowej w zakresie połączeń abonentów telefonii komórkowej,
świadczenie usług przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, świadczenie usług w zakresie przesyłania
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów
i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przekaz satelitarny, przesyłanie wiadomości,
danych, dźwięku i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego,
usługi elektroniczne, usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń
przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu,
nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizyjnych telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie
emisji radiowej i telewizyjnej, transmisja programów radiowych,
usługi transmisji programów telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
w zakresie wypożyczania telefonów, modemów, symilografów, dekoderów i odbiorników programów zakodowanych, aparatury
do przesyłania informacji, urządzeń służących do przekazywania
głosu, obrazu i danych za pomocą, telefonii analogowej, cyfrowej
oraz satelitarnej i innych urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zapewnianie dostępu
do danych, w tym informacji, przechowywanych w formie elektronicznej, usługi w zakresie zdalnego udostępniania danych elektronicznych, zarządzanie zdalnym dostępem do danych elektronicznych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługa polegająca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej oraz usług internetowych
w zakresie telekomunikacji, usługi polegające na: transmisji pisemnych informacji (komunikatów), usługi telekomunikacyjne on-line
polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług przez
osoby trzecie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej operatora telekomunikacyjnego, zawierania
umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów o świadczenie usług bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów przez osoby trzecie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem
infrastruktury telekomunikacyjnej operatora telekomunikacyjnego,
informacja o ww. usługach, 41 edukacja, nauczanie, kształcenie,
usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, działalność sportowa, informacja o działalności sportowej, usługa polegająca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie
edukacji i kształcenia, organizowanie wystaw, wydarzeń kultural-

Nr 7/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nych oraz koncertów, obsługa i udostępnianie na stronie www on-line gier komputerowych, usługi związane z organizacją imprez, targów i wystaw, organizowanie rozrywki internetowej, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie loterii, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, obsługa publikacji elektronicznych on-line,
produkcja filmowa, telewizyjna i wideo, studia filmowe, usługi studia
nagrań, nagrywanie filmów na taśmach wideo, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, telewizyjne i radiowe
programy rozrywkowe, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie
filmów kinematograficznych, wypożyczanie filmów dla kin, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, informacja o ww. usługach,
42 usługi w zakresie badań oraz projektów naukowych i technicznych, prowadzenie analiz przemysłowych i usług badawczych, usługi
w zakresie prac badawczo-rozwojowych, ekspertyzy inżynieryjne,
opracowywanie projektów technicznych, programowanie komputerowe, projektowanie, uaktualnianie, ulepszanie, utrzymanie oraz
udostępnianie oprogramowania komputerowego, w tym oprogramowania do telefonów komórkowych, w tym umożliwiającego
za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem
sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych
usług, aplikacji, przetwarzanie kopii bezpieczeństwa danych z systemów komputerowych, konfiguracja, instalacja i integracja komputerów i programów komputerowych, wynajmowanie obszarów pamięci serwera, wynajmowanie oprogramowania komputerowego
i serwerów komputerowych, dostarczanie programów komputerowych, konsultacje w dziedzinie oprogramowania komputerowego
i komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, odtwarzanie
baz danych dla osób trzecich, dostarczanie on-line operacyjnego
oprogramowania komputerowego nieściągalnego, odzyskiwanie
danych komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na drogę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe,
powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego, analizy systemów komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym, administrowanie portali internetowych w zakresie promowania i udostępniania aplikacji
mobilnych i internetowych, usługi udostępniania (wypożyczania)
aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnianie (wypożyczanie) aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, konsultacje w dziedzinie sieci i aplikacji w chmurze obliczeniowej (cloud computing), usługi wirtualnych sieci, usługi
komputerowe, w zakresie integracji środowisk prywatnej i publicznej chmury obliczeniowej, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie chmury obliczeniowej, usługi chmury obliczeniowej, usługi
w zakresie migracji danych, hosting stron komputerowych (witryn
sieciowych), usługi w zakresie zabezpieczeń komputerowych, usługi
doradztwa w zakresie zabezpieczeń komputerowych, zdalny monitoring systemów komputerowych, usługi w zakresie komputerowej
ochrony antywirusowej, usługi doradztwa w zakresie ochrony antywirusowej, usługi diagnozowania usterek programów komputerowych i sprawdzania wirusów, dostarczanie oprogramowania antywirusowego, weryfikacja połączeń między komputerami, usługi
badawcze dla osób trzecich dotyczące telekomunikacji i sieci telekomunikacyjnych, informacja o ww. usługach.

(111) 292440
(220) 2014 09 08
(210) 433113
(151) 2016 12 15
(441) 2014 12 22
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Szynka chłopska wieprzowa idealnie soczysta i krucha
aromatyczny zapach wędzenia Wyśmienite mięso wieprzowe
Certyfikat Bezpieczeństwa A
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, złoty, granatowy,
ciemnoczerwony, jasnozielony, żółty, czarny
(531) 03.04.18, 05.03.11, 08.05.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetwory mięsne, wędzonki, szynki, 35 usługi organizacji sieci sprzedaży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków
towarowych (franchising), usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
mięsa oraz przetworów mięsnych, doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 magazynowanie,
składowanie i dystrybucja mięsa oraz przetworów mięsnych.
(111) 292441
(220) 2014 09 08
(210) 433148
(151) 2016 12 21
(441) 2014 12 22
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Schab Benedykta wieprzowy wyczuwalny smak
i zapach czosnku Wyśmienite mięso wieprzowe Certyfikat
Bezpieczeństwa A
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały, złoty, brązowy, granatowy,
jasnozielony, żółty, różowy
(531) 03.04.18, 05.03.11, 05.03.14, 05.09.06, 08.05.01, 08.05.02,
09.01.10, 25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetwory mięsne, wędzonki, 35 usługi organizacji
sieci sprzedaży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków towarowych (franchising), usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej mięsa
oraz przetworów mięsnych, doradztwo w sprawie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 magazynowanie, składowanie i dystrybucja mięsa oraz przetworów mięsnych.
(111) 292442
(220) 2014 09 08
(210) 433172
(151) 2016 12 19
(441) 2014 12 22
(732) SAWICKI JAKUB, Warszawa, PL.
(540) manto
(510), (511) 25 odzież, ubrania, okrycia wierzchnie damskie, męskie
i dziecięce, bielizna, galanteria odzieżowa, odzież sportowa, odzież
gimnastyczne, skarpety, rękawice, kostiumy kąpielowe, pidżamy,
ubiory plażowe, koszule nocne, szlafroki, nakrycia głowy, obuwie,
obuwie sportowe i plażowe, bandany, 28 rękawice sportowe, ochraniacze jako artykuły sportowe, torby dla narciarzy, torby na sprzęt
sportowy, torby na sprzęt do uprawiania gimnastyki, torby rowerowe.
(111) 292443
(220) 2014 09 16
(210) 433442
(151) 2016 12 20
(441) 2015 01 05
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
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(540) DELECTA DELEKTUJ SIĘ
(510), (511) 29 buliony i koncentraty bulionów, rosoły i koncentraty
rosołów, zupy gotowe, koncentraty zup, zupy instant, zupy w proszku, koncentraty zup w proszku, dania gotowe składające się z mięsa
i/ lub warzyw, dania instant składające się z mięsa i/ lub warzyw, dania w proszku składające się z mięsa i/ lub warzyw, bigos, flaki, farsze mięsne, farsze warzywne, mięso konserwowane, mięso solone,
mielonki, smalec w słoikach, pasztety w słoikach, konserwy: strączkowe, warzywne, mięsno-warzywne, mięsne i grzybowe, krokiety,
mieszanki pektynowe, mieszanki warzyw suszonych, napoje mleczne, orzechy i orzeszki preparowane, wiórki kokosowe, rodzynki, mak
przetworzony, żelatyna spożywcza, bita śmietana, substytuty bitej
śmietany, galaretki owocowe, galaretki w proszku, 30 Soda spożywcza, aromaty do ciast, deserów, napojów, aromaty spożywcze inne
niż olejki eteryczne, budynie w proszku, cykoria prażona, cukier wanilinowy, cukry smakowe, cukry żelujące, glukoza do celów spożywczych, koncentraty ciast w proszku: babeczki, ciasta, biszkopty, gofry,
naleśniki, pierniki, pizze, paniery, tarty, muffinki, kisiele w proszku,
lody w proszku, kawa naturalna, kawy zbożowe i mieszanki kaw zbożowych-substytuty kawy naturalnej, koncentraty deserów: kremy,
pianki, serniki, napoje na bazie kakao, ozdoby do ciast, polewy i lukry
w proszku, potrawy na bazie mąki, pizze, placki, pierogi, kluski, kopytka, makarony, spaghetti, potrawy z makaronem, potrawy z ryżem,
proszki do pieczenia, preparaty usztywniające do bitej śmietany,
przyprawy, kremy do ciast, ciasta mrożone, desery w proszku, wafle,
batoniki, czekolady, cukierki, tortille, sól kuchenna, sól do konserwowania żywności, sosy, sosy instant, sosy w proszku, sosy mięsne, sosy
warzywno-mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, dresingi, dresingi w proszku, marynaty do mięs, relish-sosy przyprawowe na bazie owoców lub warzyw, sosy do polewania deserów, koncentraty sosów warzywnych i owocowych, 32 koncentraty napojów w proszku,
syropy do napojów, soki, napoje bezalkoholowe.
(111) 292444
(220) 2014 09 25
(151) 2016 12 29
(441) 2015 01 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) La Speciale ORIGINAL PREMIUM FOOD
(540)

(210) 433819

Kolor znaku: granatowy, biały, niebieski
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka i sago,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 ziarna
i 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, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 292445
(220) 2014 10 06
(210) 434161
(151) 2016 12 15
(441) 2015 01 19
(732) HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL.
(540) MEdifARM
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(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej
i wysyłkowej płynów infuzyjnych, produktów związanych z dezynfekcją.
(111) 292446
(220) 2014 10 07
(210) 434223
(151) 2016 12 30
(441) 2015 01 19
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) film.tv
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 24.17.25, 26.01.01, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
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ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy / audycje telewizyjne,
nagrane programy /audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane / zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych / filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 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,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, 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 magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy /
audycje telewizyjne, nagrane programy / audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane / zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych / filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie 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, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty poczto-
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we, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty
tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki,
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, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności,
badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji
o działalności 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, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji 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 agencji 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, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania
edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów / audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet,
38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy / widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, 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 telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i ob-
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razowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi
w zakresie łączności telefonicznej, 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 pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów
archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet,
czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady
w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów
filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów / audycji
z udziałem interaktywnym widzów / słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej,
montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem
nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych
o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie
telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska
prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja
danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi
projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego,
opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań
naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie,
w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.
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(510), (511) 9 programy komputerowe zarejestrowane i do pobrania, multimedialne programy komputerowe zarejestrowane i do pobrania, moduły ładowalne zawierające tekst, obrazy ruchome i nieruchome, animacje i dźwięk w formie cyfrowej, publikacje cyfrowe
do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, magnetyczne
i optyczne nośniki danych z zapisem, 35 usługi reklamowe i promocyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zamieszczanie
ogłoszeń i materiałów promocyjnych dla osób trzecich na stronach
elektronicznych dostępnych za pomocą sieci komputerowych, usługi rekomendacyjne w zakresie ogólnej działalności gospodarczej,
mianowicie promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
przekazywanie informacji reklamujących i rekomendacji, usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące reklamy i mediów, wynajmowanie
nośników reklamowych i przestrzeni reklamowej dla osób trzecich,
analizy rynku, analizy odbioru reklamy, analizy biznesowe rynku,
analizy w zakresie reklamy, zbieranie i analizy informacji i danych
dotyczące działalności gospodarczej, badania marketingowe, usługi
marketingowe, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, analizy marketingowe, doradztwo
w zakresie marketingu, ocena statystyczna badań marketingowych,
oceny szacunkowe do celów marketingowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, optymalizacja stron internetowych, zarządzanie zbiorami elektronicznymi, wyszukiwanie informacji dla osób
trzecich w bazach danych, przetwarzanie danych, obróbka tekstu,
usługi w dziedzinie badania mediów, publikacja tekstów reklamowych, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji dźwięku,
obrazu, dokumentów i danych również drogą elektroniczną, kablową, światłowodową, bezprzewodową i satelitarną, usługi cyfrowego
nadawania treści multimedialnych w Internecie, transmisja plików
cyfrowych, elektroniczne przesyłanie programów komputerowych
za pośrednictwem Internetu, dzierżawa czasu dostępu do witryn
internetowych, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowych, zapewnianie wielu użytkownikom wdzwanianego i wydzielonego dostępu do Internetu, usługi telekomunikacyjne świadczone
w oparciu o Internet, telekomunikacja informacyjna, w tym strony
internetowe, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych,
umożliwianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie
dostępu do stron internetowych, usługi wideokonferencji, usługi
portalu internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne
świadczone przez portal internetowy, jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu plików cyfrowych, informacji tekstowych, obrazowych, usługi ogłoszeń elektronicznych (bulletin boards), obsługa
internetowych forów dyskusyjnych, obsługa komunikatorów internetowych, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych
za pomocą sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, łączy
satelitarnych oraz innych środków łączności, umożliwianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, przydzielanie dostępu do baz
danych, 42 usługi komputerowe, w tym programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, administrowanie
serwerami komputerowymi, tworzenie i konserwacja stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie internetowych stron własnych osób trzecich, czasowe udostępnianie on-line oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa SaaS, usługi
dostawcy usług aplikacyjnych, mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie, aktualizowanie i utrzymywanie wyszukiwarki sieci telekomunikacyjnej,
obsługa wyszukiwarki internetowej, udostępnianie wyszukiwarki
internetowej, hosting stron internetowych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, projektowanie, opracowywanie,
tworzenie i utrzymywanie stron i witryn internetowych, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, aktualizacja stron
internetowych dla osób trzecich, wdrażanie i zarządzanie stronami
internetowymi na rzecz osób trzecich, instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, tworzenie zapisanych
elektroniczne stron internetowych dla usług on-line i Internetu, hosting serwerów, hosting treści cyfrowych w Internecie, powielanie
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja kodów informatycznych dla
osób trzecich, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do użytku w projektowaniu, tworzeniu,
hostingu, konserwacji i obsłudze osobistych witryn internetowych,
usługi w zakresie integracji oprogramowania komputerowego, le-
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asing oprogramowania komputerowego, udostępnianie oprogramowania komputerowego, które można pobierać z globalnej sieci
komputerowej, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia
i publikacji dzienników i blogów on-line, przechowywanie danych
elektronicznych, wsparcie techniczne dotyczące obsługi, reklamowania i marketingu stron internetowych na rzecz osób trzecich i zarządzania nimi.

(111) 292448
(220) 2014 10 27
(210) 434922
(151) 2016 12 20
(441) 2015 02 16
(732) MEHRING-STEINBORN MARIANNA MVM, Gdynia, PL.
(540) nianiatrojmiasto.pl niania na miarę NIANIA DO KOCHANIA
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, biały, ciemnoniebieski, różowy,
niebieski, czarny, ciemnoróżowy
(531) 02.03.10, 02.03.23, 02.05.01, 02.05.06, 02.05.23, 02.07.09,
18.01.14, 18.01.19, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 atlasy, albumy, almanachy, adresatki, afisze, plakaty,
afisze, druki, formularze, blankiety, plakaty, katalogi z papieru lub
kartonu przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz do doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, akwaforty i akwarele przeznaczone
szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz do kształcenia
i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, akwaria pokojowe przeznaczone szczególnie dla potrzeb
edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz do kształcenia i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, dziecinne
pokryte rysunkami artykuły papiernicze, bibuły przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci
i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz do kształcenia
i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, bielizna stołowa papierowa o przedłużonej trwałości
przeznaczona szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, bloczki do pisania, bloki rysunkowe przeznaczone szczególnie dla potrzeb
edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz do kształcenia i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, błony z tworzyw sztucznych samoprzyczepne i rozciągliwe przeznaczone
szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, broszury przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz
do kształcenia i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, chorągiewki papierowe przeznaczone
szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, chusteczki do nosa
papierowe dla dzieci i młodzieży, deski do rysowania przeznaczone
szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, diagramy przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz
do kształcenia i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkol-
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nych i wczesno-szkolnych, dozowniki taśmy przylepnej dostosowane do użytku przez małe dzieci, przenośne dziecinne drukarki, odbitki graficzne, dzieła sztuki litograficznej przeznaczone szczególnie dla
potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania
wczesno szkolnego młodzieży oraz do kształcenia i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, emblematy papiernicze przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji
i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz do kształcenia i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, pieczęcie papierowe
przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, wykonane z materiałów celulozo-pochodnych etui na pióra i przybory
przedszkolne oraz wczesno-szkolne, wykonane z materiałów celulozo-pochodnych etykiety inne niż z materiału tekstylnego przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz
do kształcenia i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, fotografie przeznaczone szczególnie dla
potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania
wczesno szkolnego młodzieży oraz jako pomoce do kształcenia i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, plastelina barwiona i glina do modelowania przeznaczona szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego
dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, gumki do ścierania, gumki do ścierania tablic do pisania, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci
i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz jako pomoce naukowe do kształcenia i doskonalenia zawodowego opiekunów
przedszkolnych i wczesno-szkolnych, klajstry i kleje mączne do papieru jako pomoce szkolne oraz do kształcenia i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, kokardy
papierowe przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, komiksy przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego
młodzieży oraz do kształcenia i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, koperty przeznaczone
szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, kreda do pisania, kreda do znakowania przeznaczona szczególnie dla potrzeb edukacji
i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, dziecinne i młodzieżowe książki oraz jako pomoce
szkolne do kształcenia i doskonalenia zawodowego opiekunów
przedszkolnych i wczesno-szkolnych, łupkowe tabliczki do pisania
przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, wykonane z masy celulozo-pochodnej poglądowe makiety architektoniczne przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania
przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży
oraz do kształcenia i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, wykonane z materiałów celulozo-pochodnych uproszczone mapy geograficzne trójwymiarowe przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego
dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz jako pomoce szkolne do kształcenia i doskonalenia zawodowego opiekunów
przedszkolnych i wczesno-szkolnych, materiały do modelowania
przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, materiały przylepne przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego
młodzieży, przedszkolne i wczesno-szkolne obrusy papierowe, obsadki do piór przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego
młodzieży, ołówki grafitowe węglowe i kompozytowe do rysowania
przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, nisko
gramaturowy papier do pisania przeznaczony szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania
wczesno szkolnego młodzieży, patyczki do nauczania przedszkolnego, pędzle przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, piórniki dla dzieci i młodzieży, plakaty, plansze przeznaczone
szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzie-
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ci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz do kształcenia
i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, podręczniki i prospekty przeznaczone szczególnie dla
potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania
wczesno szkolnego młodzieży oraz do kształcenia i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, przezrocza przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania
przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży
oraz do kształcenia, rekrutacji i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, przybory do pisania, przybory do pisania w zestawach przeznaczone szczególnie dla potrzeb
edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, przybory do rysunków kreślarskie, gdzie
indziej nie wymienione przybory szkolne przeznaczone szczególnie
dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, publikacje dziecinne i młodzieżowe oraz do kształcenia, rekrutacji i doskonalenia zawodowego
opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, pudełka z nieprofesjonalnymi farbami przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji
i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, rozkłady godzinowe zająć przedszkolnych i wczesno-szkolnych drukowane dla dzieci i młodzieży oraz do kształcenia, rekrutacji i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych
i wczesno-szkolnych, reprodukcje graficzne przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz do kształcenia, rekrutacji i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych
i wczesno-szkolnych, ręczniki papierowe jednorazowego użytku dla
dzieci przedszkolnych i młodzieży wczesno-szkolnej, pokryte rysunkami rolety papierowe na okna dla przedszkoli i klas lekcyjnych
wczesano-szkolnych, rysunki przeznaczone szczególnie dla potrzeb
edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz do kształcenia, rekrutacji i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych,
dziecinne segregatory na rysunki i kolorowanki, serwetki niemowlęce z papieru lub celulozy jednorazowe, przedszkolne i wczesno-szkolne szablony do kopiowania rysunków, nieprofesjonalne pędzle
malarskie przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz do kształcenia, rekrutacji i doskonalenia zawodowego
opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, śliniaki papierowe,
ilustrowane komiksami śpiewniki dziecinne oraz do kształcenia, rekrutacji i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych
i wczesno-szkolnych, tablice szkolne przeznaczone szczególnie dla
potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania
wczesno szkolnego młodzieży, tabliczki łupkowe do pisania przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, inny niż
do celów stomatologicznych wosk do modelowania przeznaczony
szczególnie dla potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, wykroje do wycinanek dziecinnych przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji
i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, wzory do kalkowania przeznaczone szczególnie dla
potrzeb edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania
wczesno szkolnego młodzieży, zakładki do dziecinnych książek, kolorowanej i wyklejanek, pokryte edukacyjnymi rysunkami zasłony
papierowe dla przedszkoli i izb wychowania wczesno-szkolnego, zeszyty i kołobloki do kształcenia, rekrutacji i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, znaczki imitujące znaki pocztowe przeznaczone szczególnie dla potrzeb edukacji
i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz do kształcenia, rekrutacji i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, 35 usługi
doradztwa w zakresie doboru personelu dla przedszkoli i klas wczesno-szkolnych, usługowy wynajem stoisk wystawowych do celów
reklamowych dotyczących edukacji i wychowania przedszkolnego
dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, usługi w dziedzinie administrowania działalnością gospodarczą związaną z usługami
edukacyjnymi i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania
wczesno szkolnego młodzieży, usługi konsultacyjne dotyczące zarządzania przedszkolami oraz placówkami wychowania wczesno
szkolnego młodzieży, usługi konsultacyjno-doradcze w zakresie specyfiki pracy w zawodach wychowawstwa przedszkolnego i nauczania wczesno szkolnego, usługi rekrutacyjne dla potrzeb osób trze-
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cich oraz pośrednictwa pracy w zawodach wychowawstwa
przedszkolnego i nauczania wczesno szkolnego, informacja o powyższych usługach, usługi rekrutacji dla potrzeb osób trzecich wykwalifikowanych niań dla małych dzieci i opiekunek przedszkolnych
oraz wczesno-szkolnych, usługi rekrutacji personelu dydaktycznego
i innego niż pedagogiczny i wychowawczy dla potrzeb przedszkoli
i szkół podstawowych, 41 usługi związane z prowadzeniem działalności sportowej na poziomie przedszkolnym i wczesno-szkolnym,
wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficzngo dla przedszkoli oraz placówek wychowania wczesno szkolnego młodzieży,
usługi artystów teatralnych i estradowych w repertuarze szczególnie
dostosowanym dla dzieci przedszkolnych i wczesno-szkolnych, usługi świadczone przez biblioteki objazdowe na poziomie przedszkolnym i wczesno-szkolnym, usługi chronometru na szkolnych imprezach
sportowych, wypożyczanie dekoracji teatralnych na przedstawienia
przedszkolne i wczesno-szkolne, doradztwo zawodowe i porady w zakresie dostępnych ofert edukacji lub kształcenia na poziomie przedszkolnym i wczesno-szkolnym, usługowe fotografowanie oraz videoreportaże dotyczące edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci
i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, usługi instruktażu
w zakresie gimnastyki i gier ruchowych dotyczących edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego
młodzieży, informacja o dziecinnych i młodzieżowych imprezach
rozrywkowych, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów
i konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych dotyczących edukacji
i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, publikowanie książek dotyczących edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, wypożyczanie książek i publikacji, w tym plansz dotyczących
edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, usługi kształcenia praktycznego oraz reedukacji i dokształcaniu dla personelu dydaktycznego przedszkoli
i edukacji wczesno-szkolnej, organizowanie i prowadzenie dziecinnych lunaparków i placów zabaw, usługowy montaż taśm wideo
z imprez dziecinnych i młodzieżowych, usługi organizacji i prowadzenia, oraz unowocześniania muzeów i ekspozycji tematycznych
oraz wystaw edukacyjnych dotyczących edukacji i wychowania
przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży
oraz do kształcenia, rekrutacji i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych i wczesno-szkolnych, usługowe wypożyczanie
nagrań dźwiękowych dotyczących edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz
do kształcenia, rekrutacji i doskonalenia zawodowego opiekunów
przedszkolnych i wczesno-szkolnych, usługi nauczania korespondencyjnego dotyczącego edukacji i wychowania przedszkolnego
dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży oraz kształcenia,
rekrutacji i doskonalenia zawodowego opiekunów przedszkolnych
i wczesno-szkolnych, organizowanie, prowadzenie, dokumentowanie i rozliczanie obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych
w zakresie rozrywki i zabawy dla dzieci i młodzieży wczesno-szkolnej, usługowe organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych pedagogicznych na poziomie przedszkolnym i wczesno-szkolnym, dostarczenie usług obsługi muzycznej i orkiestrowej dla imprez
przedszkolnych i szkolnych, usługowe pisanie scenariuszy oraz konspektów i programów dotyczących edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, usługowe pisanie tekstów innych niż reklamowe dla potrzeb personelu
dydaktycznego przedszkoli i klas wczesno-szkolnych, usługowa produkcja programów radiowych i telewizyjnych dotyczących edukacji
i wychowania przedszkolnego dzieci i wychowania wczesno szkolnego młodzieży, usługowe prowadzenie ogrodów zoologicznych lub
edukacyjnych wybiegów dla zwierząt oraz akwariów i terrariów dla
potrzeb przedszkoli i klas wczesno-szkolnych, usługowa produkcja
przedstawień teatralnych według powierzonego scenariusza dla potrzeb przedszkoli i szkół podstawowych, usługi prowadzenia przedszkola jako zakładu opieki zbiorowej nad dziećmi oraz przedszkola
jako zakładu nauczania przedszkolnego, usługowe planowanie przebiegu zajęć przedszkolnych i wczesno szkolnych, usługowe publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków w tematyce nauczania przedszkolnego i wczesno-szkolnego, przygotowanie
i prowadzenie usługowe radiowych programów rozrywkowych dla
dzieci przedszkolnych i młodzieży wczesno-szkolnej, w tym również
wielokrotnie odtwarzanych z nośników zapisu cyfrowego, usługi realizacji spektakli szkolnych i przedszkolnych na scenariuszach powierzonych lub zaadaptowanych, usługowe nauczanie religii i etyki,
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usługi reporterskie z imprez okolicznościowych dla potrzeb przedszkoli i szkół, usługowa rezerwacja miejsc na dedykowane spektakle
szkolne, usługi prowadzenia sprawdzianów edukacyjnych dla personelu dydaktycznego przedszkolnego i wczesno-szkolnego, usługowe wynajmowanie stadionów i miejsc zbiorowej rekreacji dla potrzeb imprez edukacyjnych szkolnych i przedszkolnych, usługi
prowadzenia przedszkoli i szkół z internatem, usługowe tłumaczenia
tekstów pedagogicznych dla potrzeb personelu dydaktycznego wychowania przedszkolnego i wczesno szkolnego, usługowe poradnictwo zawodowe jako porady w zakresie dostępnych kierunków i programów edukacji lub kształcenia dla pracowników przedszkoli i szkół
podstawowych, informacja o powyższych usługach, świadczenie
usług w zakresie dostarczania informacji dotyczących możliwości
edukacji i wychowania przedszkolnego dzieci oraz wychowania
wczesno szkolnego młodzieży, 43 usługi gastronomiczne i kateringowe specjalnie przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli, usługi małej gastronomii samoobsługowej dla szkół i przedszkoli (kantyny i kioski spożywcze szkolne), usługi stołówkowe dla
szkół i przedszkoli, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące technologii produkcji i receptury żywności, dietetyki, kuchmistrzostwa,
prawideł odżywiania i gotowania specjalnie dostosowane dla potrzeb szkół i przedszkoli, usługi doradcze w zakresie opracowywania
i dostosowywania receptur i technologii żywności i prezerw spożywczych dla potrzeb szkół i przedszkoli, usługi dla szkół i przedszkoli
w zakresie przygotowywania z materiałów powierzonych żywności
i napojów oraz prezerw spożywczych dla dzieci i młodzieży, 45 usługi opieki indywidualnej i zbiorowej przedszkolnej i wczesno-szkolnej
nad dziećmi i młodzieżą, usługi informacyjne i konsultacje w zakresie
ochrony szkół i przedszkoli oraz zapobiegania oszustwom w dziedzinie opieki przedszkolnej i wczesno-szkolnej, usługi agencji adopcyjnych i przysposobieniowych dla dzieci przedszkolnych, agencje
ochrony nocnej obiektów przedszkolnych i szkolnych oraz szkolnych
z internatem, usługowy monitoring systemów bezpieczeństwa i systemów antywłamaniowych obiektów przedszkolnych i szkolnych
oraz szkolnych z internatem, nadzór nocny oraz ochrona obiektów
przedszkolnych i szkolnych oraz szkolnych z internatem, organizowanie zgromadzeń religijnych oraz zgromadzeń o dedykowanej tematyce specjalnie przeznaczonych dla potrzeb młodzieży, usługowe
poszukiwanie zaginionych dzieci i młodzieży oraz usługi poszukiwania uciekinierów z zakładów opieki zbiorowej nad dziećmi i młodzieżą, usługi przewozowe specjalnie przeznaczone dla dzieci i młodzieży indywidualne i grupowe, usługi związane z gaszeniem pożaru
w obiektach przedszkolnych i szkolnych, wypożyczanie wyspecjalizowanej odzieży dla personelu przedszkoli i szkół nauczania wczesno-szkolnego, informacja i doradztwo dotyczące wszystkich
w/w usług świadczone w trybie on-line z komputerowej bazy danych
lub za pośrednictwem Internetu.

(111) 292449
(220) 2014 10 27
(210) 434923
(151) 2016 12 20
(441) 2015 02 16
(732) MARKIEWICZ MAREK, ZARAŃSKI TOMASZ PERFECT SMILE
SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk, PL.
(540) perfect SMILE klinika uśmiechu
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały, czarny
(531) 02.09.08, 26.04.05, 26.05.08, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 5 materiały i surowce oraz kompozycje wieloskładnikowe jako mieszaniny związków chemicznych takie zwłaszcza jak: akonityna do terapii i protetyki stomatologicznej, aldehyd mrówkowy
do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, aldehydy do celów farmaceutycznych do terapii i protetyki
stomatologicznej, preparaty algicydowe do terapii i protetyki stomatologicznej, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, alkaloidy do celów medycznych
oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, alkohol do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, aminokwa-
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sy do celów medycznych do terapii i protetyki stomatologicznej,
anestetyki oraz do terapii stomatologicznej, antybiotyki do terapii
stomatologicznej, antyseptyki do terapii i protetyki stomatologicznej, apteczki przenośne i stacjonarne specjalnie wyposażone dla gabinetów stomatologicznych w których składzie znajdują się zwłaszcza wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub
kwiatostanów, preparaty azotanu bizmutu do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, balsam gurjunowy
do celów medycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej,
preparaty balsamiczne do celów leczniczych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej w tym takie w których składzie znajdują się
zwłaszcza substancje syntetyczne oraz wyciągi z leczniczych ziół,
korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej w których składzie znajdują się substancje syntetyczne
oraz wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub
kwiatostanów, preparaty sporządzone na bazie biocydów do terapii
i protetyki stomatologicznej, preparaty oparte na wykorzystaniu
związków bromu do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, chinina i substancje oparte na wykorzystaniu
chininy jako surowca podstawowego do celów medycznych oraz
do terapii i protetyki stomatologicznej, chloroform i jego preparaty
do terapii stomatologicznej, stomatologiczne chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi w których składzie znajdują się zwłaszcza wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub
kwiatostanów, diastaza do celów medycznych do terapii i protetyki
stomatologicznej, nie będące produktami spożywczymi dodatki odżywcze pochodzenia roślinnego do celów leczniczych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej takie jak: eliksiry, wywary, odwary,
napary, nalewki, wysuszę, granulaty, liofilizaty w których składzie
znajdują się wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu,
liści lub kwiatostanów, enzymy do celów farmaceutycznych i medycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, estry celulozy do celów farmaceutycznych, estry inne niż z celulozy do celów
farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej
zwłaszcza takie w których składzie znajdują się dodatkowo wyciągi
z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, etery do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki
stomatologicznej, eukaliptol oraz olej eukaliptusowy i ich kompozycje do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, preparaty oparte na fenolu jako surowcu podstawowym
do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, fosforany do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, gencjana do terapii i protetyki stomatologicznej, glicerofosfaty i gliceryna do celów medycznych oraz do terapii
i protetyki stomatologicznej, glukoza do celów medycznych oraz
do terapii i protetyki stomatologicznej, preparaty z gorczycy do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej,
guma kauczukowa naturalna aromatyzowana i/lub zadawana bukietami smakowymi do celów medycznych oraz do terapii i protetyki
stomatologicznej oraz guma do żucia do celów leczniczych stomatologicznych w której składzie znajdują się zwłaszcza wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, gwajakol do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki
stomatologicznej, hematogen oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, hemoglobina oraz jej preparaty do terapii i protetyki stomatologicznej, inne niż insektobójcze lecznicze preparaty herbicydowe
dla protetyki stomatologicznej, hormony do celów medycznych
do terapii stomatologicznej, hydrastyna i hydrastynina do terapii
i protetyki stomatologicznej, jod i preparaty oparte na wykorzystaniu jodu jako surowca podstawowego do celów farmaceutycznych,
do terapii i protetyki stomatologicznej, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, preparaty z jujuby leczniczej oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, medyczne kadzidełka roślinne do inhalacji
rehabilitacyjnej po zabiegach stomatologicznych, kalomel do terapii
i protetyki stomatologicznej, preparowana kamfora do celów medycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej w której składzie znajdują się dodatkowo wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, kamień winny do protetyki
stomatologicznej, kapsułki do celów farmaceutycznych oraz do terapii i profilaktyki stomatologicznej po zabiegowej sporządzone
na bazie eliksirów, wywarów, odwarów, naparów, nalewek, wysuszy,
granulatów i liofilizatów w których składzie znajdują się zwłaszcza
wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub
kwiatostanów, preparaty z kolcowoju lekarskiego do celów medycz-
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nych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, kompresy po zabiegowe stomatologiczne nasączane zwłaszcza wyciągami z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów,
kolodium do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, przeznaczone do celów stomatologicznych i do protetyki stomatologicznej preparaty z kory chinowej, kory kondurango, kory mangrowej, kory z angostury, korzenie lekarskie, korzenie
rabarbaru i preparaty z nich do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, preparaty kreozotowe do celów
farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, preparaty kurary medycznej do terapii stomatologicznej, preparaty
kwasu galusowego do celów farmaceutycznych, gorzknia pochodzenia organicznego do protetyki stomatologicznej, kwasy organiczne
i ich kompozycje do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, preparaty kwiatu siarczanego do terapii i protetyki stomatologicznej, laktoza medyczna do terapii i protetyki stomatologicznej zaprawiana smakowo i zapachowo zwłaszcza
wyciągami z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub
kwiatostanów, laseczki siarkowe do dezynfekcji gabinetów stomatologicznych i laboratoriów protetyki stomatologicznej oraz do inhalacji po zabiegowych w tym również laseczki inhalacyjne w których
składzie znajdują się wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory,
miąższu, liści lub kwiatostanów, lecytyna do celów medycznych oraz
do terapii i protetyki stomatologicznej, leki stomatologiczne do leczenia ludzi oraz leki seroterapeutyczne, uspokajające po zabiegowe
oraz wzmacniające dla stomatologii klinicznej i lecznictwa otwartego w których składzie znajdują się wyciągi z leczniczych ziół, korzeni,
kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, preparaty z lucerny
chmielowej do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki
stomatologicznej, lukrecja do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, preparaty magnezji do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, mastyksy
dentystyczne po zabiegowe w których składzie znajdują się zwłaszcza wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub
kwiatostanów, maści do celów farmaceutycznych, stomatologicznych
i protetycznych w których składzie znajdują się zwłaszcza wyciągi
z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, mąka z siemienia lnianego oraz preparaty oparte na ich wykorzystaniu jako surowca podstawowego do celów farmaceutycznych
oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, preparaty z mchu irlandzkiego do celów medycznych, stomatologicznych i protetycznych, mentol i mięta oraz preparaty z nich do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, mleczko pszczele
do celów medycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej,
inne niż spożywcze mleko białkowe, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, mleko
słodowe do celów leczniczych, nalewki, napary, wywary i odwary
do celów leczniczych stosowane w stomatologii po zabiegowej
i protetyki klinicznej w których składzie znajdują się zwłaszcza wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, octan glinu i jego preparaty do celów farmaceutycznych oraz
do terapii i protetyki stomatologicznej, octany inne niż glinu do celów farmaceutycznych, gdzie indziej nie wymienione roślinne odczynniki do celów medycznych stosowane w terapii i protetyce stomatologicznej, medyczne okłady stomatologiczne po zabiegowe
w których składzie znajdują się zwłaszcza wyciągi z leczniczych ziół,
korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, okłady gorczycowe profilaktyczne i po zabiegowe do terapii i protetyki stomatologicznej, olej gorczycowy do celów leczniczych do zastosowań w terapii i protetyce stomatologicznej, olej rycynowy do celów
leczniczych, oleje lecznicze pochodzenia roślinnego, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, preparaty medyczne
na bazie syropów glukozowych do terapii i protetyki stomatologicznej, fruktozy, sacharozy lub ich kompozycje do terapii stomatologicznej w których składzie znajdują się dodatkowo wyciągi z leczniczych
ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, preparaty
stomatologiczne i dla protetyki dentystycznej na bazie laktozy oraz i/
albo dolomitu w których składzie znajdują się dodatkowo wyciągi
z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, pepsyny do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki
stomatologicznej, peptony do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, plastry do celów medycznych do terapii i protetyki stomatologicznej, plastry gorczycowe, plastry lecznicze przylepne, plastry samoprzylepne z wyciągami z leczniczych ziół,
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korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, płyny do płukania ust do celów leczniczych stomatologicznych w których składzie
znajdują się dodatkowo wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy,
kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, stomatologiczne pomady
do celów medycznych po zabiegowe i profilaktyczne w których składzie znajdują wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, preparaty bakteriologiczne do celów
medycznych dla gabinetów stomatologicznych, preparaty białka
zwierzęcego do celów medycznych stosowane w terapii i protetyce
stomatologicznej, preparaty bizmutu do celów farmaceutycznych
i do celów leczniczych w terapii i protetyce stomatologicznej, preparaty do czyszczenia, przechowywania i konserwacji protez stomatologicznych w których składzie znajdują się zwłaszcza wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych stosowane w terapii
i protetyce stomatologicznej w których składzie znajdują się zwłaszcza wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub
kwiatostanów, medyczne preparaty dla organoterapii stomatologicznej w których składzie znajdują się zwłaszcza wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, produkty na bazie wapna do celów protetyki stomatologicznej,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów medycznych oraz do protetyki stomatologicznej, środki przeciwbólowe
do terapii i protetyki stomatologicznej zwłaszcza oparte na wykorzystaniu wyciągów z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów stomatologicznych w tym takie jak zawierające
dodatkowo wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu,
liści lub kwiatostanów, radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych stosowane w stomatologii, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych po zabiegach stomatologicznych
i protetycznych, roztwory do konserwacji protez stomatologicznych,
salmiak medyczny w postaci pastylek do terapii i protetyki stomatologicznej, preparaty z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych oraz do terapii i protetyki stomatologicznej, preparaty skrobi
do celów dietetycznych stosowane w terapii i protetyce stomatologicznej, słód do celów farmaceutycznych oraz do zastosowań w terapii i protetyce stomatologicznej, sole do celów medycznych stomatologicznych, sole do płukanek leczniczych w terapii i protetyce
stomatologicznej, sole potasu do celów medycznych, sole sodowe
do celów leczniczych, stomatologiczne gabinetowe sole trzeźwiące,
preparaty sporyszu do celów medycznych stosowane w terapii i protetyce stomatologicznej, sterydy do protetyki stomatologicznej, sulfonamidy do celów medycznych do terapii i protetyki stomatologicznej, surowice do celów medycznych do zastosowań w terapii
stomatologicznej, sykatywy naturalne i syntetyczne jako środki pomocnicze dla protetyki stomatologicznej, syropy do użytku farmaceutycznego do terapii i protetyki stomatologicznej zawierające
zwłaszcza wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu,
liści lub kwiatostanów, przeznaczone dla gabinetów w stomatologicznych medyczne środki bakteriobójcze w których składzie znajdują się zwłaszcza wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory,
miąższu, liści lub kwiatostanów, środki na uspokojenie nerwów dla
pacjentów stomatologicznych w których składzie znajdują się
zwłaszcza wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu,
liści lub kwiatostanów, środki nasenne do terapii stomatologicznej
w których składzie znajdują się wyciągi z leczniczych ziół, korzeni,
kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, środki przeciw gorączce
do terapii stomatologicznej w których składzie znajdują się dodatkowo wyciągi z leczniczych ziół, korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub
kwiatostanów, środki przeciw migrenie do terapii i protetyki stomatologicznej w których składzie znajdują się wyciągi z leczniczych ziół,
korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, przeznaczone
dla gabinetów w stomatologicznych roślinne środki tamujące krwawienie przeznaczone dla gabinetów w stomatologicznych, trociczki
do odymiania po zabiegowego dla gabinetów stomatologicznych
i protetycznych, tymol i jego preparaty dla gabinetów protetyki stomatologicznej, wata antyseptyczna dla gabinetów w stomatologicznych, w tym wata nasączana smakowo lub nawaniana substancjami
w których składzie znajdują się dodatkowo wyciągi z leczniczych ziół,
korzeni, kłączy, kory, miąższu, liści lub kwiatostanów, preparaty winianu potasu do celów farmaceutycznych i dla gabinetów w stomatologicznych, woda utleniona dla gabinetów w stomatologicznych,
wodorowęglan sodowy dla gabinetów protetyki stomatologicznej,
preparaty wodzianu chloralu dla gabinetów protetyki stomatologicz-

Nr 7/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nej, wyciąg z chmielu i jego kompozycje smakowo-zapachowe do celów farmaceutycznych i dla gabinetów w stomatologicznych, 10 maski anestezjologiczne i aparatura anestezjologiczna dla gabinetów
stomatologicznych i protetyki stomatologicznej i ich części i podzespoły, aparatura dentystyczna elektryczna i ich części i podzespoły,
aparatura diagnostyczna do celów medycznych dla gabinetów
w stomatologicznych i protetyki stomatologicznej i ich części i podzespoły, aparatura do analiz do celów medycznych specjalnie przeznaczona dla gabinetów stomatologicznych i protetyki stomatologicznej i ich części i podzespoły, aparatura do radioterapii specjalnie
przeznaczona dla gabinetów stomatologicznych i protetyki stomatologicznej i ich części i podzespoły, aparatura i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów medycznych specjalnie
przeznaczona dla gabinetów stomatologicznych i protetyki stomatologicznej i ich części i podzespoły, aparatura i instrumenty chirurgiczne stomatologiczne, aparatura i instrumenty stomatologiczne
do zabiegów pielęgnacyjnych i odtworzeniowych i ich części i podzespoły, dreny do celów medycznych specjalnie przeznaczone dla
gabinetów stomatologicznych i protetyki stomatologicznej, ekrany
radiologiczne do celów medycznych specjalnie przeznaczone dla gabinetów stomatologicznych i protetyki stomatologicznej i ich części
i podzespoły, elektrody do celów medycznych specjalnie przeznaczone dla gabinetów stomatologicznych i protetyki stomatologicznej, elektrokardiografy specjalnie przeznaczone dla gabinetów stomatologicznych i protetyki stomatologicznej i ich części i podzespoły,
filtry promieni ultrafioletowych do celów leczniczych specjalnie
przeznaczone dla gabinetów stomatologicznych i protetyki stomatologicznej, fotele dentystyczne i ich części, galwaniczna aparatura
terapeutyczna specjalnie przeznaczona dla gabinetów stomatologicznych i protetyki stomatologicznej i ich części i podzespoły, gąbki
chirurgiczne specjalnie przeznaczone dla gabinetów stomatologicznych i protetyki stomatologicznej, gryzaki dla ząbkujących dzieci,
hematometry specjalnie przeznaczone dla gabinetów stomatologicznych i chirurgii stomatologicznej i ich części i podzespoły, igły
do celów medycznych specjalnie przeznaczone dla gabinetów stomatologicznych i protetyki stomatologicznej, implanty z materiałów
syntetycznych dla protetyki stomatologicznej, klamry chirurgiczne
specjalnie przeznaczone dla gabinetów stomatologicznych i chirurgii stomatologicznej, kompresory gazów medycznych stosowane
w chirurgii stomatologicznej i ich części i podzespoły, lampy kwarcowe do celów leczniczych, lampy promieni rentgenowskich do celów
medycznych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych i ich części
i podzespoły, lancety stomatologiczne, lasery do celów medycznych
specjalnie przeznaczone dla gabinetów stomatologicznych i protetyki stomatologicznej i ich części i podzespoły, lusterka dentystyczne, maski specjalnie stosowane przez personel stomatologiczny, materiały do zszywania stosowane w chirurgii stomatologicznej, meble
specjalne przeznaczone do celów medycznych stomatologicznych
i ich części i podzespoły, nici chirurgiczne, noże chirurgiczne, nożyce
chirurgiczne, medyczna odzież specjalna używana w gabinetach
operacyjnych stomatologicznych, bandaże, aparaty ortodoncyjne,
protezy stomatologiczne, wyspecjalizowane przyborniki dla chirurgów stomatologicznych, rękawice do celów medycznych stomatologicznych, stetoskopy, strzykawki do celów medycznych, szczotki
do czyszczenia języka, sztuczne szczęki i ich części, sztyfty dentystyczne do implantów, termometry do celów medycznych stomatologicznych, urządzenia rozpylające do aerozoli do celów medycznych stomatologicznych i ich części i podzespoły, urządzenia
zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi do celów medycznych stomatologicznych i ich części i podzespoły, wiertła dentystyczne, zęby sztuczne, 17 arkusze azbestowe stosowane w laboratoriach protetyki stomatologicznej, folia celulozowa z surowców
wtórnych inna niż do pakowania stosowana w laboratoriach protetyki stomatologicznej, folie metalowe izolacyjne do prac protetycznych stosowane w laboratoriach protetyki stomatologicznej, guma
i kauczuk jako nie podstawowy półprodukt dla gabinetów protetyki
stomatologicznej, gutaperka jako niepodstawowy półprodukt dla
gabinetów protetyki stomatologicznej, materiały wypełniające jako
nie podstawowy półprodukt dla gabinetów protetyki stomatologicznej, nici elastyczne inne niż do celów włókienniczych jako
nie podstawowy półprodukt dla gabinetów protetyki stomatologicznej, nici gumowe inne niż dla włókiennictwa jako nie podstawowy półprodukt dla gabinetów protetyki stomatologicznej, rękawice
izolacyjne dla gabinetów protetycznych, tworzywa sztuczne pół
przetworzone jako nie podstawowy półprodukt dla gabinetów pro-
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tetyki stomatologicznej, żywice akrylowe jako półprodukty, żywice
syntetyczne jako półprodukty, żywice sztuczne dla gabinetów protetyki stomatologicznej, 35 świadczenie usług w zakresie dostarczania
informacji dotyczących reklamy i sprzedaży towarów i surowców stosowanych w stomatologii i ofert usług stomatologicznych i protetycznych, usługi dla potrzeb osób trzecich w dziedzinie administrowania działalnością gospodarczą w usługach medycznych
stomatologicznych i protetyki stomatologicznej, usługi konsultacyjne dotyczące zarządzania gabinetami stomatologicznymi i laboratoriami protetyki stomatologicznej, informacja o powyższych usługach, 44 usługi lecznicze stomatologiczne, usługi klinik medycznych
i protetyki stomatologicznej, usługi fizykoterapii stomatologicznej,
usługi w zakresie higieny twarzy i troski o urodę w zakresie face liftingu medycznego, usługi implantacji stomatologicznej, usługi konsultacyjne w zakresie oferty ochrony zdrowia, medycyny i stomatologii,
usługowe poradnictwo w zakresie dostępnych technik protetyki stomatologicznej i klinik stomatologicznych, usługi medycznej opieki
pielęgniarskiej dla pacjentów stomatologicznych, usługi zabiegów
kompleksowej rehabilitacji pacjentów po zabiegach chirurgii szczękowej, usługowe poradnictwo lekarskie ogólnostomatologiczne
oraz poradnictwo specjalistyczne dedykowane w zakresie medycyny
stomatologicznej sportowej i profilaktyki zdrowia dla sportowców,
usługowe porady w zakresie farmakologii stomatologicznej, usługi
doradcze i poradnictwo w dziedzinie dostępnych metod, technologii i wyposażenia sprzętowego dla potrzeb stomatologii i protetyki
stomatologicznej, wypożyczanie sprzętu do terapii stomatologicznej, magnetoterapii stomatologicznej, laseroterapii, usługowe zabiegi rehabilitacji ultradźwiękami dla pacjentów stomatologicznych.
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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(540) IGM FINANSE
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty, biały
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, badania marketingowe, badania rynkowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, handlowa informacja i porady udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej,
marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań rachunkowych,
sporządzanie statystycznych sprawozdań, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje ściągania
wierzytelności, agencje badające kredytową zdolność, biura informacji kredytowej, ekspertyzy dla celów fiskalnych, finansowe usługi
konsultingowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, wycena majątku nieruchomego, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 41 organizowanie i obsługa konferencji i konkursów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, zawodowe poradnictwo jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi doradcze w zakresie edukacji dotyczące
księgowości, 42 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, monitoring systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie programowania
komputerowego oraz jego aktualizacja, usługi doradcze w zakresie
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technologii informacyjnej IT, 45 doradztwo prawne, usługi arbitrażowe, usługi pomocy w sprawach spornych.

(111) 292451
(220) 2014 10 29
(210) 435053
(151) 2016 12 20
(441) 2015 02 16
(732) COL-WAY M. TUREK, J. ZYCH SPÓŁKA JAWNA,
Koleczkowo, PL.
(540) colwayinternational.com
(510), (511) 3 kolagen naturalny, kremy, odżywki, balsamy, maseczki
z kolagenem naturalnym, kosmetyki na bazie kolagenu naturalnego,
5 pastylki dla celów farmaceutycznych i suplementów diety, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach, na stronie internetowej oraz
w sprzedaży bezpośredniej, w marketingu sieciowym kosmetyków
i substytutów diety, 41 produkcja elektroniczna książek, periodyków, druków, poradników, fotoreportaże, produkcja filmów i nagrań
dźwiękowych.
(111) 292452
(220) 2014 10 29
(210) 435058
(151) 2016 12 20
(441) 2015 02 16
(732) COL-WAY M. TUREK, J. ZYCH SPÓŁKA JAWNA,
Koleczkowo, PL.
(540) COLWAY INTERNATIONAL
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kolagen naturalny, kremy, odżywki, balsamy, maseczki
z kolagenem naturalnym, kosmetyki na bazie kolagenu naturalnego,
5 pastylki dla celów farmaceutycznych i suplementów diety, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach, na stronie internetowej oraz
w sprzedaży bezpośredniej, w marketingu sieciowym kosmetyków
i substytutów diety, 41 produkcja elektroniczna książek, periodyków, druków, poradników, fotoreportaże, produkcja filmów i nagrań
dźwiękowych.
(111) 292453
(220) 2014 11 03
(210) 435241
(151) 2016 12 29
(441) 2015 02 16
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA
AKCYJNA, Kędzierzyn Koźle, PL.
(540) Salmag z siarką
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemiczne środki i preparaty dla przemysłu i rolnictwa
(z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom), nawozy do użyźniania gleby, saletra, nawozy
azotowe, środki chemiczne dla ogrodnictwa, leśnictwa (z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom), nawozy dla rolnictwa, sole (nawozy), preparaty chemiczne
do użyźniania gleby, sole do celów przemysłowych, sole (preparaty
chemiczne), azotany, 35 dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży
nawozów, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych dla
osób trzecich, organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub
reklamowych, 41 fotoreportaże, instruktaże, kształcenie praktyczne,
kultura fizyczna, nauczanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, seminariów, zjazdów, konkursów, festynów, koncertów, organizowanie zawodów sportowych, pisanie i publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, usługi dotyczące organizacji wystaw związanych z kulturą lub edukacją.
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(111) 292454
(220) 2014 11 07
(151) 2016 12 22
(441) 2015 02 16
(732) ŁOKAJ BARTŁOMIEJ BARTOLDY, Poznań, PL.
(540) WA
(540)

(210) 435476

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony, niebieski, czerwony
(531) 26.11.06, 26.11.13, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 6 oznaczniki metalowe, 16 nadruki reklamowe, nalepki,
oznaczniki tekturowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały do nauczania-pomoce dydaktyczne dla dzieci, afisze, plakaty,
broszury, kalendarze, notesy, katalogi, albumy, czasopisma, wydawnictwa, publikacje, 20 oznaczniki plastikowe, oznaczniki drewniane,
26 metki tkane, metki z nadrukiem, 28 pomoce w formie zabawek
dla dzieci do celów dydaktycznych, do ćwiczeń metodyki i koordynacji wzrokowo-ruchowej dla dzieci, 41 organizowanie i prowadzenie spotkań, warsztatów i treningów w zakresie zajęć rozwojowych
i kreatywnych dla dzieci i dorosłych, organizowanie iobsługa imprez
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, wakacyjnych, szkoleniowych, szkoleniowo-wypoczynkowych, organizowanie kongresów,
konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, odczytów, wykładów,
konkursów, prowadzenie nauczania przez zabawę, prowadzenie zajęć rozrywkowych dla dzieci, nauczanie i szkolenia.
(111) 292455
(220) 2014 11 07
(151) 2016 12 29
(441) 2015 02 16
(732) ŁOKAJ BARTŁOMIEJ BARTOLDY, Poznań, PL.
(540) WA WARSZTATY AGATY
(540)

(210) 435479

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony, niebieski, czerwony, czarny
(531) 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 oznaczniki metalowe, 16 nadruki reklamowe, nalepki,
oznaczniki tekturowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały do nauczania-pomoce dydaktyczne dla dzieci, afisze, plakaty,
broszury, kalendarze, notesy, katalogi, albumy, czasopisma, wydawnictwa, publikacje, 20 oznaczniki plastikowe, oznaczniki drewniane,
26 metki tkane, metki z nadrukiem, 28 pomoce w formie zabawek
dla dzieci do celów dydaktycznych, do ćwiczeń metodyki i koordynacji wzrokowo-ruchowej dla dzieci, 41 organizowanie i prowadzenie spotkań, warsztatów i treningów w zakresie zajęć rozwojowych
i kreatywnych dla dzieci i dorosłych, organizowanie iobsługa imprez
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, wakacyjnych, szkoleniowych, szkoleniowo-wypoczynkowych, organizowanie kongresów,
konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, odczytów, wykładów,
konkursów, prowadzenie nauczania przez zabawę, prowadzenie zajęć rozrywkowych dla dzieci, nauczanie i szkolenia.
(111) 292456
(220) 2014 11 07
(151) 2016 12 09
(441) 2015 02 16
(732) POLAK MIROSŁAW, Warszawa, PL.
(540) IPECO
(540)

(210) 435510

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prace biurowe, 36 ubezpieczenia, bankowość.
(111) 292457
(151) 2016 12 09

(220) 2014 11 07
(441) 2015 02 16

(210) 435511
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(732) POLAK MIROSŁAW, Warszawa, PL.
(540) IPECO CAPITAL GROUP
(540)

Kolor znaku: granatowy, szary, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prace biurowe, 36 ubezpieczenia, bankowość.
(111) 292458
(220) 2014 11 07
(210) 435515
(151) 2016 12 20
(441) 2015 02 16
(732) CENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CENTRUM AMRON
(540)
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 07.01.08, 07.03.02, 24.15.01, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania rynku, analizy rynku, statystyczne zestawienia, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, informacje bankowe, doradztwo w zakresie długów, wycena
finansowa w zakresie ubezpieczeń, banków, nieruchomości, wycena
nieruchomości, oszacowanie (wycena) majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego.
(111) 292461
(220) 2014 11 07
(210) 435518
(151) 2016 12 20
(441) 2015 02 16
(732) CENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CENTRUM AMRON
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 07.01.08, 07.03.02, 07.03.11, 24.15.01, 24.15.21, 26.04.02,
26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania rynku, analizy rynku, statystyczne zestawienia, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, informacje bankowe, doradztwo w zakresie długów, wycena
finansowa w zakresie ubezpieczeń, banków, nieruchomości, wycena
nieruchomości, oszacowanie (wycena) majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego.
(111) 292459
(220) 2014 11 07
(210) 435516
(151) 2016 12 20
(441) 2015 02 16
(732) CENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CENTRUM AMRON
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 07.01.08, 07.03.02, 07.03.11, 24.15.01, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania rynku, analizy rynku, statystyczne zestawienia, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, informacje bankowe, doradztwo w zakresie długów, wycena
finansowa w zakresie ubezpieczeń, banków, nieruchomości, wycena
nieruchomości, oszacowanie (wycena) majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego.
(111) 292460
(220) 2014 11 07
(210) 435517
(151) 2016 12 20
(441) 2015 02 16
(732) CENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CENTRUM AMRON

(531) 07.01.08, 07.03.02, 07.03.11, 24.15.01, 24.15.21, 27.05.01
(510), (511) 35 badania rynku, analizy rynku, statystyczne zestawienia, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, informacje bankowe, doradztwo w zakresie długów, wycena
finansowa w zakresie ubezpieczeń, banków, nieruchomości, wycena
nieruchomości, oszacowanie (wycena) majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego.
(111) 292462
(220) 2014 11 12
(210) 435595
(151) 2016 12 20
(441) 2015 03 02
(732) PORTAL SKARBIEC.BIZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Portal SKARBIEC.BIZ
(510), (511) 14 afisze, plakaty, albumy, atlasy, czasopisma-periodyki,
gazety, książki, mapy, podręczniki-książki, 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
powielanie dokumentów, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów,
broszur, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie
danych do komputerwoych baz danych, komputerowe bazy danych-systematyzacja danych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
opinie-sondaże, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, pliki komputerowe-wyszukiwanie informacji dla osób
trzecich, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej
przemysłowej lub handlowej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, przegląd prasy-usługi, public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, rachunkowość, radiowa reklama, reklama, reklama-rozpowszechnianie materiałów-ulotki, prospekty, dru-
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ki, próbki, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, uaktualnianie materiału reklamowego, reklamowe
i sponsorowane teksty-tworzenie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy radiowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rynek-analizy, badania rynku, rynkowe badania, sortowanie danych w bazach komputerowych, sponsorowane
teksty-publikowanie, promocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja
tekstów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wizerunek-kreowanie-firmy,
usług, towarów-ekspertyzy w zakresie wydolność przedsiębiorstw,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie przedsiębiorstwami informatycznymi, przygotowywanie
zeznań podatkowych, 38 agencje informacyjne-aktualności, agencje
informacyjne-wiadomości, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej-usługi operatorów
sieciowych, łączność przez terminale komputerowe, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych-telekomunikacja, wypożyczanie czasu dostępu do światowej
sieci komputerowej, 42 elektroniczna konwersja danych lub programów, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, odzyskiwanie
danych komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, wynajmowanie-udostępnianie zasobów serwerów-sieci komputerowe, wypożyczanie serwerów-hosting, dostarczanie
wyszukiwarek internetowych-opracowywanie.

(111) 292463
(220) 2014 11 14
(210) 435718
(151) 2016 11 25
(441) 2015 03 02
(732) GET ENTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GET EnTra
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i paliw gazowych w systemie sieciowym, 36 usługi maklerskie związane
z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, 39 usługi
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych w systemie sieciowym.
(111) 292464
(220) 2014 11 19
(151) 2016 12 29
(441) 2015 03 02
(732) POWER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) MULTI POWER ENERGY DRINK
(540)
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(111) 292465
(220) 2014 11 24
(151) 2016 12 20
(441) 2015 03 16
(732) PGF URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) PGF URTICA
(540)

(210) 435984

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych i innych środków dla celów leczniczych,
instrumentów i artykułów medycznych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalności gospodarczej,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich w zakresie zakupów produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, prenumerata gazet dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, analizy, badania rynkowe, 39 usługi zaopatrzenia w postaci dostarczania towarów, magazynowanie, pakowanie produktów, pakowanie towarów,
transport samochodowy, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych,
organizowanie zajęć sportowych z wykorzystaniem urządzeń sportowych, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją.
(111) 292466
(220) 2014 12 03
(210) 436385
(151) 2016 12 29
(441) 2015 03 16
(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL,
MADRYT, ES.
(540) Polishphos
(510), (511) 1 nawozy, nawozy do gleby.
(111) 292467
(220) 2014 12 08
(210) 436605
(151) 2016 12 23
(441) 2015 03 30
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Schab farmerski wieprzowy krucha, soczysta
konsystencja Wyśmienite mięso wieprzowe A Certyfikat
Bezpieczeństwa
(540)

(210) 435822

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne.

Kolor znaku: czerwony, biały, złoty, granatowy, brązowy, zielony,
jasnozielony, żółty
(531) 03.04.18, 05.03.11, 08.05.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny wieprzowe, 35 usługi organizacji sieci sprzedaży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków towarowych (franchising), usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej mięsa i drobiu oraz
przetworów mięsnych i drobiowych, doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji mięsa i drobiu oraz przetworów
mięsnych i drobiowych.
(111) 292468
(151) 2016 03 04

(220) 2014 12 18
(441) 2015 03 30

(210) 436962
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(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki, PL.
(540) RYKI SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne.
(111) 292469
(220) 2014 12 19
(210) 437044
(151) 2016 12 15
(441) 2015 03 30
(732) GALICJA TOMASZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut, PL.
(540) TWOJE MIASTO-TWÓJ SKLEP
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie kupować i oglądać w sklepach,
a także za pośrednictwem Internetu następujące towary : krany, kuchenne urządzenia elektryczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe,
lodówki, piekarniki, pralki, płyty grzejące, roboty kuchenne elektryczne, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, zlewozmywaki, zmywarki
naczyń, anteny, drukarki komputerowe, komputery, laptopy, modemy, monitory ekranowe, odbiorniki audio i wideo, odtwarzacze płyt
DVD, radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, radia samochodowe, odbiorniki radiowe, słuchawki na uszy, telewizory.
(111) 292470
(220) 2014 12 31
(151) 2016 12 15
(441) 2015 04 13
(732) KĘPKA KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) gymbreak
(540)
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w zakresie prowadzenia pokazów, kształcenia praktycznego, usługi
w zakresie kultury fizycznej, usługi w zakresie wideo filowania, usługi
w zakresie nauczania, usługi w zakresie nauczania korespondencyjnego, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu do nurkowania, usługi
w zakresie organizowania obozów sportowych, usługi w zakresie organizowania obozów wakacyjnych, usługi w zakresie organizowania
balów, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia koncertów,
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia seminariów, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia sympozjów, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia zjazdów, usługi w zakresie organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie
organizowania zawodów sportowych, usługi w zakresie produkcji
filmów, usługi w zakresie produkcji programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie prowadzenia i organizowania koncertów,
usługi w zakresie publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków, usługi w zakresie planowania przebiegu części rozrywkowej
przyjęć, usługi w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie publikacji tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie prowadzenia radiowych, programów rozrywkowych, usługi w zakresie
organizacji rozrywki, usługi w zakresie prowadzenia zajęć fitness,
usługi w zakresie wypożyczania sprzętu sportowego, usługi w zakresie udostępniania obiektów i urządzeń sportowych, usługi w zakresie udostępniania ośrodków rekreacji, usługi w zakresie trenera
osobistego, usługi trenerskie, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia warsztatów, usługi w zakresie wynajmowania obiektów
sportowych, usługi w zakresie informacji o wypoczynku.

(111) 292471
(220) 2014 12 31
(210) 437358
(151) 2016 12 22
(441) 2015 04 13
(732) 4LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Złotniki, PL.
(540) 4ls
(540)

(210) 437352

Kolor znaku: turkusowy, czarny, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 aktówki, teczki, etui na klucze, kijki do trekkingu, kuferki na kosmetyki bez wyposażenia, plecaki, torby podróżne, parasolki, portfele, siatki na zakupy, pudełka ze skóry lub skóry wtórnej,
pasy skórzane, sportowe torby, torby alpinistycznetorby na zakupy,
torby plażowe, torby podróże, torby turystyczne, torebki, ubrania dla
zwierząt, walizki, 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, buty
sportowe, cholewki do obuwia, czepki kąpielowe, daszki do czapek,
kąpielówki, kombinezony dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszulki gimnastyczne, legginsy, nakrycia głowy, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież ze skóry, podkoszulki, skarpetki,
spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje kąpielowe, swetry,
szale, szlafroki, t-shirt, biustonosze, obuwie plażowe, kombinezony,
28 rękawice bokserskie, przyrządy do gimnastyki, hantle, przyrządy
stosowane w kulturystyce, nagolenniki stanowiące artykuły sportowe, nakolanniki stanowiące artykuły sportowe, ochraniacze stanowiące części strojów sportowych, ochraniacze łokci stanowiące artykuły sportowe, pasy do podnoszenia ciężarów, pływaki do kąpieli
i pływania, płetwy do pływania, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
rakiety do gry, rękawice bokserskie, rękawice stanowiące akcesoria
do gier, rowery stacjonarne, worki treningowe, torby na narty i deski
surfingowe, 41 usługi w zakresie edukacji, usługi w zakresie doradztwa zawodowego, usługi w zakresie instruktażu gimnastyki, usługi
w zakresie informowania o rekreacji, usługi w zakresie komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, usługi w zakresie
poprawiania kondycji, usługi w zakresie organizowania i obsłudze
konferencji i kongresów, usługi w zakresie organizowania konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania
konkursów piękności, usługi w zakresie publikowania książek, usługi

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 26.04.02, 27.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.11, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe systemów operacyjnych,
35 sprzedaż oprogramowania wspierającego planowanie, optymalizację, realizację, rozliczenie, raportowanie w zakresie systemów
dystrybucji towarów, łańcucha dostaw oraz logistyki, 42 projektowanie oprogramowania wspierającego pionowanie, optymalizację,
realizację, rozliczenie, raportowanie w zakresie systemów dystrybucji towarów, łańcucha dostaw oraz logistyki, doradztwo i wdrożenia
w zakresie systemów dystrybucji towarów, łańcucha dostaw dot
w/w oprogramowania.
(111) 292472
(220) 2014 12 31
(210) 437360
(151) 2016 12 22
(441) 2015 04 13
(732) 4LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Złotniki, PL.
(540) 4LS
(540)

(531) 27.01.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 programy komputerowe systemów operacyjnych,
35 sprzedaż oprogramowania wspierającego planowanie, optymalizację, realizację, rozliczenie, raportowanie w zakresie systemów
dystrybucji towarów, łańcucha dostaw oraz logistyki, 42 projektowanie oprogramowania wspierającego pionowanie, optymalizację,
realizację, rozliczenie, raportowanie w zakresie systemów dystrybucji towarów, łańcucha dostaw oraz logistyki, doradztwo i wdrożenia
w zakresie systemów dystrybucji towarów, łańcucha dostaw dot
w/w oprogramowania.
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(111) 292473
(220) 2014 12 31
(210) 437363
(151) 2016 12 22
(441) 2015 04 13
(732) 4LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Złotniki, PL.
(540) GENETIX
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe systemów operacyjnych,
35 sprzedaż oprogramowania wspierającego planowanie, optymalizację, realizację, rozliczenie, raportowanie w zakresie systemów
dystrybucji towarów, łańcucha dostaw oraz logistyki, 42 projektowanie oprogramowania wspierającego pionowanie, optymalizację,
realizację, rozliczenie, raportowanie w zakresie systemów dystrybucji towarów, łańcucha dostaw oraz logistyki, doradztwo i wdrożenia
w zakresie systemów dystrybucji towarów, łańcucha dostaw dot
w/w oprogramowania.
(111) 292474
(220) 2014 12 31
(210) 437368
(151) 2016 12 16
(441) 2015 04 13
(732) 4LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Złotniki, PL.
(540) genetix
(510), (511) 9 programy komputerowe systemów operacyjnych,
35 usługi w zakresie: sprzedaż oprogramowania wspierającego planowanie, optymalizację, realizację, rozliczenie, raportowanie w zakresie systemów dystrybucji towarów, łańcucha dostaw oraz logistyki, 42 projektowanie oprogramowania wspierającego planowanie,
optymalizację, realizację, rozliczenie, raportowanie w zakresie systemów dystrybucji towarów, łańcucha dostaw oraz logistyki, doradztwo i wdrożeni w zakresie systemów dystrybucji towarów, łańcucha
dostaw dotyczących w/w oprogramowania.
(111) 292475
(220) 2014 12 31
(210) 437370
(151) 2016 12 23
(441) 2015 04 13
(732) KĘPKA KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) gymbreak
(510), (511) 18 aktówki, teczki, etui na klucze, kijki do trekkingu, kuferki na kosmetyki bez wyposażenia, plecaki, torby podróżne, parasolki, portfele, siatki na zakupy, pudełka ze skóry lub skóry wtórnej,
pasy skórzane, sportowe torby, torby alpinistyczne, torby na zakupy,
torby plażowe, torby podróże, torby turystyczne, torebki, ubrania dla
zwierząt, walizki, 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, buty
sportowe, cholewki do obuwia, czepki kąpielowe, daszki do czapek,
kąpielówki, kombinezony dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszulki gimnastyczne, legginsy, nakrycia głowy, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież ze skóry, podkoszulki, skarpetki,
spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje kąpielowe, swetry,
szale, szlafroki, T-shirt, biustonosze, obuwie plażowe, kombinezony, 28 rękawice bokserskie, przyrządy do gimnastyki, hantle, przyrządy stosowane w kulturystyce, nagolenniki stanowiące artykuły
sportowe, nakolanniki stanowiące artykuły sportowe, ochraniacze
stanowiące części strojów sportowych, ochraniacze łokci stanowiące
artykuły sportowe, pasy do podnoszenia ciężarów, pływaki do kąpieli i pływania, płetwy do pływania, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
rakiety do gry, rękawice bokserskie, rękawice stanowiące akcesoria
do gier, rowery stacjonarne, worki treningowe, torby na narty i deski
surfingowe, 41 usługi w zakresie edukacji, usługi w zakresie doradztwa zawodowego, usługi w zakresie instruktażu gimnastyki, usługi
w zakresie informowania o rekreacji, usługi w zakresie komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, usługi w zakresie
poprawiania kondycji, usługi w zakresie organizowania i obsłudze
konferencji i kongresów, usługi w zakresie organizowania konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania
konkursów piękności, usługi w zakresie publikowania książek, usługi
w zakresie prowadzenia pokazów, kształcenia praktycznego, usługi
w zakresie kultury fizycznej, usługi w zakresie wideo filowania, usługi
w zakresie nauczania, usługi w zakresie nauczania korespondencyjnego, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu do nurkowania, usługi
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w zakresie organizowania obozów sportowych, usługi w zakresie organizowania obozów wakacyjnych, usługi w zakresie organizowania
balów, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia koncertów,
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia seminariów, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia sympozjów, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia zjazdów, usługi w zakresie organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie
organizowania zawodów sportowych, usługi w zakresie produkcji
filmów, usługi w zakresie produkcji programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie prowadzenia i organizowania koncertów,
usługi w zakresie publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków, usługi w zakresie planowania przebiegu części rozrywkowej przyjęć, usługi w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie
publikacji tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie
prowadzenia radiowych programów rozrywkowych, usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie prowadzenia zajęć fitness,
usługi w zakresie wypożyczania sprzętu sportowego, usługi w zakresie udostępniania obiektów i urządzeń sportowych, usługi w zakresie
udostępniania ośrodków rekreacji, usługi w zakresie trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia warsztatów, usługi w zakresie wynajmowania obiektów sportowych, usługi w zakresie informacji o wypoczynku.

(111) 292476
(220) 2015 02 03
(210) 438472
(151) 2016 12 28
(441) 2015 05 25
(732) PIEKARCZYK RADOSŁAW ECO GLASINI, Chorzów, PL.
(540) Glassini
(510), (511) 21 wyroby artystyczne ze szkła, 35 usługi w zakresie
administrowania działalności gospodarczej, usługi marketingowe,
usługi sprzedaży wyrobów artystycznych ze szkła, usługi reklamowe
towarów i usług, w tym reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, 40 usługi z zakresu obróbki szkła, takie jak odlewanie szkła,
obróbka termiczna szkła, topienie, hartowanie, cięcie, szlifowanie,
barwienie szkła, formowanie wyrobów szklanych poprzez obróbkę
termiczną i poprzez wydmuchiwanie oraz rżnięcie.
(111) 292477
(220) 2015 02 05
(210) 438575
(151) 2016 12 15
(441) 2015 05 25
(732) PROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnów, PL.
(540) PROBUD
(540)

(531) 07.03.11, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane, 37 nadzór budowlany, 42 planowanie urbanistyczne, projektowanie i doradztwo budowlane.
(111) 292478
(220) 2015 02 05
(210) 438603
(151) 2016 11 21
(441) 2015 05 25
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Piastra
(510), (511) 19 kostka brukarska, kształtki odwodnieniowe dla podłoży z kostki brukarskiej-wszystkie wymienione artykuły jako barwione oraz w kolorze z naturalnego betonu, mozaikowe kształtki
brukarskie z betonu szlachetnego i z kamienia szlachetnego, betonowe kostki brukowe, betonowe krawężniki i obrzeża, betonowe
płyty chodnikowe i ekologiczne betonowe murki oporowe, betonowe gazony, betonowe bariery dźwiękochłonne, betonowe palisady,
betonowe pustaki, płyty betonowe, płyty o strukturze kamienia,
płyty kamienne i z kamienia sztucznego, płyty o strukturze kamienia w technologii wet-cast, palisady betonowe, drobnowymiarowe
elementy ścienne keramzytowo-betonowe, prefabrykowane modułowe elementy budowlane, betonowe kształtki konstrukcyjne i budowlane, krawężniki i obrzeża betonowe, płyty chodnikowe, korytka
ściekowe betonowe, elementy betonowe murów oporowych, terakota, granit i wyroby z granitu, kształtki odwodnieniowe dla podłoży
z kostki brukarskiej, płyty i bloki z piaskowca, kamień, piaskowiec dla
budownictwa, materiały nawierzchniowe, elewacyjne i wykończeniowe, dekory, okładziny, gips, budowlane materiały niemetalowe,
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kamień budowlany, materiały do budowy i pokryć dróg, bazalt, granit, kamień, klinkier (kruszywo), krzemionka, kwarc, łupek twardy,
kamień wapienny, margiel wapienny, marmur, tłuczeń, kruszywa
szlachetne, kamień żużlowy, żwir.

(111) 292479
(220) 2015 02 05
(210) 438604
(151) 2016 11 21
(441) 2015 05 25
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Innovatio
(510), (511) 19 kostka brukarska, kształtki odwodnieniowe dla podłoży z kostki brukarskiej-wszystkie wymienione artykuły jako barwione oraz w kolorze z naturalnego betonu, mozaikowe kształtki
brukarskie z betonu szlachetnego i z kamienia szlachetnego, betonowe kostki brukowe, betonowe krawężniki i obrzeża, betonowe
płyty chodnikowe i ekologiczne betonowe murki oporowe, betonowe gazony, betonowe bariery dźwiękochłonne, betonowe palisady,
betonowe pustaki, płyty betonowe, płyty o strukturze kamienia,
płyty kamienne i z kamienia sztucznego, płyty o strukturze kamienia w technologii wet-cast, palisady betonowe, drobnowymiarowe
elementy ścienne keramzytowo-betonowe, prefabrykowane modułowe elementy budowlane, betonowe kształtki konstrukcyjne i budowlane, krawężniki i obrzeża betonowe, płyty chodnikowe, korytka
ściekowe betonowe, elementy betonowe murów oporowych, terakota, granit i wyroby z granitu, kształtki odwodnieniowe dla podłoży
z kostki brukarskiej, płyty i bloki z piaskowca, kamień, piaskowiec dla
budownictwa, materiały nawierzchniowe, elewacyjne i wykończeniowe, dekory, okładziny, gips, budowlane materiały niemetalowe,
kamień budowlany, materiały do budowy i pokryć dróg, bazalt, granit, kamień, klinkier (kruszywo), krzemionka, kwarc, łupek twardy,
kamień wapienny, margiel wapienny, marmur, tłuczeń, kruszywa
szlachetne, kamień żużlowy, żwir.
(111) 292480
(220) 2015 02 05
(210) 438625
(151) 2016 06 28
(441) 2015 05 25
(732) NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GALERIA GRODOWA
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie ogrodów i publicznych terenów zieleni, usługi projektowe w zakresie budownictwa, 44 usługi w zakresie naprawy instalacji infrastruktury użytkowej terenów zielonych, usługi w zakresie
instalacji infrastruktury terenów zielonych, usługi w zakresie robót
budowlanych, remontowych i wykończeniowych i instalacji infrastruktury użytkowej ogrodów i publicznych terenów zieleni, usługi
w zakresie projektowania, aranżacji ogrodów i publicznych terenów
zieleni, usługi dekoratorskie ogrodów i publicznych terenów zieleni.
(111) 292481
(220) 2015 02 09
(210) 438698
(151) 2016 12 15
(441) 2015 07 06
(732) GMINA GOGOLIN, Gogolin, PL.
(540) Opolski Ogród Botaniczny
(510), (511) 16 broszury, drukowane publikacje, materiały do nauczania, 39 turystyka [zwiedzanie], zwiedzanie turystyczne, 41 edukacja [nauczanie], informacja o edukacji,informacja o rekreacji, organizacja i prowadzenie warsztatów, organizacja i prowadzenie
konferencji,organizacja i prowadzenie zjazdów, organizacja konkur-
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sów [edukacja lub rozrywka], publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek, udostępnianie ośrodków rekreacji,informacje o wypoczynku, organizacja wystaw związanych z edukacją,
42 badania biologiczne, badania geologiczne, badania w zakresie
ochrony środowiska, poszukiwania geologiczne, ochrona środowiska naturalnego.

(111) 292482
(220) 2015 02 10
(210) 438788
(151) 2016 12 20
(441) 2015 05 25
(732) BŁECHA KRZYSZTOF LABORATORIUM MEDYCYNY
NATURALNEJ BONIMED, Żywiec, PL.
(540) Balsam kręgowy Ojca Grzegorza
(510), (511) 3 balsamy inne niż do celów medycznych, lotony do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
mydła lecznicze, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, pomady do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 5 chemiczne preparaty do celów
farmaceutycznych, chemiczne preparaty do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, eliksiry-preparaty farmaceutyczne, herbaty ziołowe do celów medycznych, farmaceutyczne preparaty, kapsułki na lekarstwa, kąpiele lecznicze, napoje lecznicze, oleje lecznicze, kapsułki
do celów farmaceutycznych, herbata lecznicza, leki pomocnicze,
wspierające, maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, zioła lecznicze, nalewki do celów
leczniczych, napary do celów leczniczych, odżywcze suplementy
diety, pastylki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, mineralne suplementy diety, tabletki do celów farmaceutycznych, lecznicze napary, nalewki, leki dla ludzi, preparaty witaminowe, leki wzmacniające, leki do użytku medycznego, balsamy
do celów leczniczych, chusteczki nasączane płynami, mazidła, środki
oczyszczające, pomady do celów medycznych, balsamiczne, aromatyczne preparaty do celów leczniczych, sole do kąpieli do celów leczniczych, bransoletki przeciwreumatyczne, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, lotony
do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, maści do celów
farmaceutycznych, przeciwreumatyczne obrączki, 30 napary inne
niż do celów leczniczych, esencje do żywności, inne niż esencje eteryczne i oleje aromatyczne.
(111) 292483
(220) 2015 02 11
(210) 438810
(151) 2016 12 20
(441) 2015 05 25
(732) TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Przypadki Cezarego P.
(510), (511) 35 wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
organizowanie targów w celach reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi agencji informacyjnych dot. działalności gospodarczej, handlowej i usługowej,
usługi w zakresie prowadzenia archiwum, 38 transmisja radiowa i telewizyjna, polegająca na emisji radiowej i telewizyjnej, filmu i nagrań
video, przesyłaniu dźwięku i/łub obrazu za pomocą kanałów radiowych naziemnych i satelitarnych, łączy światłowodowych i linii miedzianych, zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi w zakresie
nadawania, odbioru lub transmisji informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub
innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną,
usługi agencji informacyjnych dot wydarzeń w świecie, 41 nagrywanie obrazu i dźwięku na taśmach video i magneto-optycznych nośnikach informacji, produkcja i montaż filmów, programów radiowych
i telewizyjnych, usługi świadczone przez studia filmowe i studia nagrań, usługi agencji informacyjnych o imprezach rozrywkowych i rekreacji, prowadzenie bibliotek.
(111) 292484
(220) 2015 02 11
(210) 438829
(151) 2016 12 21
(441) 2015 05 25
(732) KANCELARIA STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) STATIMA KANCELARIA S.A.
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(531) 02.01.23, 02.01.30, 16.03.01, 16.03.11, 27.05.01
(510), (511) 40 usługi fotograficzne: wywoływanie filmów fotograficznych, wykonywanie odbitek fotograficznych, obróbka fotografii
cyfrowych, wykonywanie wydruków fotografii cyfrowych, obróbka
taśm filmowych, wykonywanie składu fotograficznego, kopiowanie
zdjęć, oprawianie dzieł sztuki, usługi introligatorskie, usługi laminowania, usługi drukowania, drukowanie offsetowe, 41 usługi fotograficzne: wykonywanie fotografii, nagrywanie filmów na taśmach
video (filmowanie), produkcja filmów, produkcja filmów na taśmach
video, produkcja mikrofilmów.

(510), (511) 1 preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych, inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne odczynniki, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 9 aparatura i przyrządy dla chemii, czujniki, aparatura do destylacji do celów
naukowych, urządzenia i przyrządy do fizyki, kompasy [przyrządy
pomiarowe], odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, lasery
nie do celów medycznych, liczydła, lornetki, lupy [optyka], magnesy,
manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], miarki [przyrządy
miernicze], miary, mierniki [przyrządy pomiarowe], mierniki czasu
naświetlania [światłomierze], mikroskopy, monitory ekranowe, magnetyczne nośniki informacji, nośniki do rejestracji dźwięku, optyczne nośniki informacji, obiektywy [soczewki] [optyka], odważniki,
ogniwa fotoelektryczne, okulary, omomierze [omometry], oporniki
elektryczne [rezystory], optyczne włókna przewodzące promienie
świetlne [światłowody], oscylografy, pomiarowe naczynia szklane,
pojemniki na płytki mikroskopowe, naczynia szklane do pomiarów,
probówki, pryzmaty [optyka], przełączniki elektryczne, przekaźniki
elektryczne, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne,
przyrządy pomiarowe, rzutniki do slajdów, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], soczewki optyczne, sondy do celów naukowo-badawczych, spektroskopy, stroboskopy, suwmiarki, szalki Petriego, taśmy
magnetyczne, transformatory elektryczne, urządzenia do destylacji
do badań laboratoryjnych, urządzenia do fermentacji [urządzenia
laboratoryjne], urządzenia do nauczania, urządzenia do pomiaru
ciśnienia, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do ważenia, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy optyczne,
wagi, wagi laboratoryjne, wilgotnościomierze, woltomierze, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wtyczki, gniazdka
i inne kontakty [złącza elektryczne], wzorniki [przyrządy pomiarowe],
złącza do przewodów elektrycznych, 16 afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, artykuły papiernicze, atlasy, broszury, cyrkle kreślarskie,
drukowane publikacje, ekierki, etykiety nie z materiału tekstylnego,
folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza [do pakowania lub zabezpieczania
w transporcie], fotografie [wydrukowane], glina do modelowania,
globusy ziemskie, kalendarze, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], katalogi, koperty [artykuły piśmienne], kreda
do pisania, krzywiki, książki, przybory szkolne [artykuły piśmienne],
urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, linijki rysownicze [kreślarskie], mapy, mapy geograficzne, obrazy, papier do pakowania, papier do pisania, przybory do pisania, przybory
do pisania [zestawy], przybory szkolne [artykuły piśmienne], przykładnice kreślarskie [rysunkowe], przyrządy do pisania, przyrządy
do rysowania, ryciny [grawerowanie], rysunki [ryciny], szablony, szablony [artykuły piśmienne], szyldy z papieru lub z kartonu, śpiewniki,
tablice arytmetyczne, teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], teczki
na dokumenty [artykuły biurowe], torebki do pakowania [koperty,
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, trójkąty kreślarskie,
ulotki, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy],
urządzenia i maszyny do powielania, wydruki graficzne, wyroby
z kartonu, zeszyty, 27 maty, tapety, tapety [draperie], nietekstylne,
tapety tekstylne, wykładziny podłogowe, 28 balony do zabawy, kule
do gry, kulki do gry, piłki do gry, urządzenia do gry, żetony do gry,
gry, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie (salonowe), karty do gry, kije do gier, gry polegające na konstrukcji, kości do gry, kręgle, kręgle [gry], kubki na kości
do gry, kukiełki, lalki, latające krążki [zabawki], siatki na motyle, narty,
pierścienie do rzucania [gry], plansze do gry w warcaby, pluszowe
zabawki, podkowy do zabawy, pojazdy [zabawki], puzzle, rakiety
[do gry], ringo, koło do ruletki, rzutki, strzałki [gra], szachownice, szachy [gra], maski teatralne, warcaby [gry], zabawki, zabawki ruchome,
zabawki wypchane, 41 edukacja, informacje o edukacji, edukacja
[nauczanie], fotografie, publikowanie książek, nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych,
publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], sprawdziany
edukacyjne, tłumaczenia, usługi szkół [edukacja].

(111) 292486
(220) 2015 02 13
(151) 2016 12 15
(441) 2015 05 25
(732) GACH GRAŻYNA, Warszawa, PL.
(540) JANGAR

(111) 292487
(220) 2015 02 16
(210) 439030
(151) 2016 12 28
(441) 2015 06 08
(732) DEVIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(540)

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania, profesjonalne zarządzanie działalnością
artystyczną, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, usługi agencji reklamowych obejmujące badanie opinii publicznej, badanie rynku, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, dystrybucja materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, rekrutację personelu,
rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie próbek, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wypożyczanie materiałów reklamowych, prowadzenie sklepu z narzędziami
technologii informacyjnej i komunikacyjnej, prowadzenie hurtowni
z następującymi wyrobami: materiały budowlane, wyposażenie sanitarne, drewno, wyroby metalowe, sprzęt i dodatkowe wyposażenie
hydrauliczne i grzejne, maszyny i urządzenia, komputery, urządzenia
peryferyjne i oprogramowanie, 36 usługi agencji kredytowych obejmujące usługi biur kredytowych, sporządzanie umów kredytowych,
spłaty ratalne, usługi agencji ściągania wierzytelności oraz należności, usługi agencji nieruchomości obejmujące zarządzanie, administrowanie i pośrednictwo nieruchomościami i majątkiem nieruchomym oraz usługi likwidacji przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach
finansowych, usługi i analizy finansowe, sponsorowanie i transakcje
finansowe, operacje bankowe i finansowe, weryfikacja czeków, usługi powiernicze, 42 projektowanie budynków, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, 45 badania i usługi prawne.
(111) 292485
(220) 2015 02 13
(210) 438929
(151) 2016 12 28
(441) 2015 05 25
(732) IMAŃSKI GRZEGORZ IFOTO.PL, Inowrocław, PL.
(540) iFoto.pl
(540)

(210) 438950
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(540) modo DOMY MODY
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie wynajmu przestrzeni reklamowych,organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
organizowanie pokazów mody w celach promocyjnych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, wynajem urządzeń i wyposażenia sklepowego i biurowego,, 36 usługi administrowania nieruchomościami,
39 wynajem magazynów i garaży.
(111) 292488
(220) 2015 02 19
(210) 439198
(151) 2016 12 13
(441) 2015 06 08
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) SILCATIL
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, 29 środki dietetyczne, produkty uzupełniające dietę, żywność dietetyczna-inne niż do celów
leczniczych i/lub zdrowotnych, produkty zawierające witaminy i/lub
minerały i/lub substancje roślinne-przeznaczone do innych celów
niż farmaceutyczny lub leczniczy lub zdrowotny, środki specjalnego
przeznaczenia żywieniowego-wszystkie wymienione towary na bazie produktów zawartych w tej klasie, na bazie białka.
(111) 292489
(220) 2015 02 19
(210) 439205
(151) 2016 12 15
(441) 2015 06 08
(732) CHOJNOWSKA JOLANTA FIRMA HANDLOWA, Gdańsk, PL.
(540) SCHABOWY, RAZ!
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje.
(111) 292490
(220) 2015 02 20
(210) 439258
(151) 2016 12 13
(441) 2015 06 08
(732) OSOCH AGNIESZKA, SZKLARZ ŁUKASZ WARSZAWSKI DOM
FRYZJERÓW SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) WARSZAWSKI DOM FRYZJERÓW
(540)

(531) 09.01.10, 14.07.20, 24.01.05, 24.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 prowadzenie szkoleń z zakresu fryzjerstwa, 44 usługi
fryzjerskie, prowadzenie salonów piękności.
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(111) 292491
(220) 2015 02 21
(210) 439292
(151) 2016 12 19
(441) 2015 06 08
(732) STOLARCZYK JAROSŁAW, Łódź, PL.
(540) xtalent
(510), (511) 38 przesyłanie informacji tekstowej lub obrazowej
za pomocą komputera, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego i wymiany informacji.
(111) 292492
(220) 2015 02 27
(151) 2016 12 21
(441) 2015 06 08
(732) PURPLESS LTD, STOKE ON TRENT, GB.
(540) purpless
(540)

(210) 439559

Kolor znaku: różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 bielizna osobista, biustonosze, bluzki, bluzy, kombinezony, chusty, czapki, dzianina (odzież), dżerseje (ubrania), garnitury, getry, gorsety, kamizelki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki
gimnastyczne, kurtki, legginsy, majtki, odzież ciążowa oraz odzież
dla matek karmiących, okrycia wierzchnie, palta, peleryny, piżamy,
płaszcze, poncza, prochowce, pulowery, rajstopy, rękawice, spodnie,
spódnice, sukienki na szelkach noszone na bluzkę, sukienki, swetry,
szale, szaliki, szlafroki, tuniki, żakiety, 35 pokazy mody w celach promocyjnych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż hurtowa
i detaliczna bielizny, odzieży, odzieży wierzchniej.
(111) 292493
(220) 2015 03 02
(210) 439578
(151) 2016 12 29
(441) 2015 06 22
(732) Orange Brand Services Limited, Londyn, Wielka Brytania.
(540) orange Liczy się to, co ważne dla Ciebie
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, aparaty i instrumenty łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy
do przetwarzania, rejestrowania, zapisywania, transmisji, wyszukiwania i odbioru danych, aparaty i przyrządy do zapisywania, transmisji, wzmacniania i odtwarzania dźwięku, obrazów, informacji i zakodowanych danych, aparaty i przyrządy do regulacji elektryczności,
do testowania (innego niż in-vivo) sygnalizowania, kontroli i nauczania, optyczne i elektrooptyczne aparaty i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt operacyjny VPN (wirtualna
sieć prywatna), sprzęt operacyjny WAN (rozległa sieć komputerowa):
sprzęt operacyjny LAN (lokalna sieć komputerowa): sprzęt komputerowy, sprzęt stanowiący sieci komputerowe, sprzęt komputerowy
umożliwiający bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych
i telekomunikacyjnych, sprzęt tworzący sieć Ethernet, urządzenia,
przyrządy i sprzęt do przetwarzania obrazów, kamery, fotograficzne
aparaty, przyrządy i sprzęt fotograficzny, wideoprojektory, projektory multimedialne, skanery i czytniki kodów kreskowych, aparaty
i przyrządy telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne i do nadawania programów radiowych i telewizyjnych, aparaty umożliwiające dostęp do programów nadawanych i transmitowanych, hologramy, komputery, peryferyjny sprzęt komputerowy,
zaprogramowane obwody elektroniczne będące nośnikami danych,
dyski, taśmy i przewody drutowe będące magnetycznymi nośnikami
danych, płytki z obwodami drukowanymi, karty magnetyczne czyste
i z zapisem, karty danych, karty pamięci, karty inteligentne, karty
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z mikroprocesorem, karty z układami scalonymi, elektroniczne karty
identyfikacyjne, karty telefoniczne, oprogramowanie do telefonicznych kart kredytowych umożliwiające realizację płatności przez telefon, karty kredytowe, karty debetowe, karty do telefonicznych gier
elektronicznych zaprojektowane do stosowania z telefonem, CD
Romy, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do zapisu i przechowywania czyste
i wstępnie zapisane, wstępnie nagrane płyty CD, pamięci typu flash,
urządzenia do odtwarzania muzyki pobieranej, przenośne odtwarzacze mediów, nadajniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne
i maszty telefoniczne, elektryczne przewody drutowe i kable, kable
optyczne, kable światłowodowe, druty rezystancyjne, elektrody, systemy i instalacje telekomunikacyjne, terminale do sieci telefonicznych, centrale telefoniczne, aparaty do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych,
sprzęt telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych,
mobilnych, głośnomówiących i aktywowanych głosem, terminale
multimedialne, terminale interaktywne do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych w tym płatności elektronicznych, urządzenia do przetwarzania
płatności elektronicznych, aparaty i przyrządy przywoławcze, radio-przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony, telefony mobilne i słuchawki telefoniczne, faksy, przenośny komputer osobisty (RPA): komputery przenośne typu notepad, notebooki elektroniczne, tablety
elektroniczne, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/lub transmisji danych, wiadomości i płatności elektronicznych, mobilne urządzenia elektroniczne
umożliwiające użytkownikom śledzenie informacji osobistych lub
zarządzanie nimi, satelitarne urządzenia, przyrządy i systemy nawigacyjne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, ładowarki telefoniczne, telefoniczne zestawy głośnomówiące z głośnikami do montowania na biurko lub
do stosowania w samochodzie, słuchawki telefoniczne, widełki
do słuchawek telefonicznych do stosowania w samochodzie, torby
i futerały do przechowywania i przenoszenia telefonów przenośnych
i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów, taśmy do telefonów komórkowych, skomputeryzowany asystent osobisty, anteny, baterie
i akumulatory, mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne układy urządzeń do określania położenia,
elektroniczne nawigacyjne, śledzące i pozycjonujące aparaty i przyrządy, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty ni instrumenty radiowe, wideo filmy, aparaty
i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt
peryferyjny zaprojektowany i przeznaczony do stosowania z komputerem, z aparatami audiowizualnymi, kartridże z grami komputerowymi, części i osprzęt od wszystkich wyżej wymienionych produktów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie do obsługi wirtualnych sieci prywatnych, oprogramowanie komputerowe do obsługi rozległych sieci, oprogramowanie komputerowe od obsługi sieci lokalnych, oprogramowanie
do obsługi USB, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych między komputerami, procesorami, rejestratorami, monitorami i urządzeniami elektronicznymi i komputerem hostem, oprogramowanie
do chmur obliczeniowych, sieciowe programy do systemów operacyjnych, programy do komputerowych systemów operacyjnych,
oprogramowanie komputerowe do umożliwiania bezpiecznego
zdalnego dostępu do sieci komputerowych i telekomunikacyjnych,
oprogramowanie do zabezpieczania komputerów, komputerowe
oprogramowanie typu „ściana ognia”, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo poczty elektronicznej, pobieralne dzwonki
do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne ładowalne
udostępniane on-line z komputerowych baz danych lub z Internetu,
oprogramowanie komputerowe i aparaty telekomunikacyjne, w tym
modemy, umożliwiające łączność z bazami danych, komputerowymi
sieciami lokalnymi i z Internetem, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające świadczenie usług w zakresie telekonferencji, wideokonferencji i usług wideofonicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych, usług
telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic
ogłoszeniowych, oprogramowanie gier komputerowych programy
do interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, oprogramowane do gier w rzeczywistości wirtualnej, pliki z muzyką cyfrową
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ładowalne, fotografie, obrazki, grafika, pliki obrazowe, klipy muzyczne, filmy, programy wideo i audiowizualne (pobieralne) udostępnianie on-line z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron
internetowych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego monitoringu, oprogramowanie do nawigacji GPS, 35 reklama, marketing,
promocja w działalności gospodarczej, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie w działalności gospodarczej, organizacja i zarządzanie biznesowymi planami lojalnościowymi i planami
zachęt, usługi informacji gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania telefonicznymi call center, nabywanie towarów
i usług dla przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie nabywania towarów i usług dla przedsiębiorstw, nabywanie kontraktów na zakup
i sprzedaż towarów i usług dla osób trzecich, usługi outsourcingu
w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwo biznesowe w zakresie awaryjnego planowania, doradztwo biznesowe, usługi dotyczące
powstawania firm, usługi konsultacyjne-doradcze w zakresie zarządzania w działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej i rozwijanie produktu, przetwarzanie administracyjne i organizowanie pod względem administracyjnym usług sprzedaży
wysyłkowej, organizowanie wdrażania działalności gospodarczej
firm, badania i poszukiwania gospodarcze, usługi w zakresie prognoz
gospodarczych, badania i analizy marketingowe w dziedzinie ochrony środowiska, nowych energii, zachowania bogactw naturalnych
i zrównoważonego rozwoju, świadczenie usług biznesowych, urzędniczych i sekretarskich, usługi w zakresie przeglądu prasy i aktualnych informacji oraz usługi informacyjne, badania marketingowe,
analizy marketingowe, zbieranie i analiza danych z badań marketingowych, badania i analizy marketingowe, organizowanie i prowadzenie wystaw dla potrzeb gospodarczych, sprzedaż detaliczna takich towarów jak: elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy
łącznościowe i telekomunikacyjne, aparaty i instrumenty łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy do przetwarzania, rejestrowania, zapisywania, transmisji, wyszukiwania i odbioru danych, aparaty i przyrządy do zapisywania,
transmisji, wzmacniania i odtwarzania dźwięku, obrazów, informacji
i zakodowanych danych, aparaty i przyrządy do regulacji elektryczności, do testowania (innego niż in-vivo) sygnalizowania, kontroli
i nauczania, optyczne i elektrooptyczne aparaty i przyrządy, serwery
komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt operacyjny VPN (wirtualna sieć prywatna), sprzęt operacyjny WAN (rozległa sieć komputerowa), sprzęt operacyjny LAN (lokalna sieć komputerowa), sprzęt
komputerowy, sprzęt stanowiący sieci komputerowe, sprzęt komputerowy umożliwiający bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, sprzęt tworzący sieć Ethernet, urządzenia, przyrządy i sprzęt do przetwarzania obrazów, kamery,
fotograficzne aparaty, przyrządy i sprzęt fotograficzny, wideoprojektory, projektory multimedialne, skanery i czytniki kodów kreskowych, aparaty i przyrządy telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne i do nadawania programów radiowych
i telewizyjnych, aparaty umożliwiające dostęp do programów nadawanych i transmitowanych, hologramy, komputery, peryferyjny
sprzęt komputerowy, zaprogramowane obwody elektroniczne będące nośnikami danych, dyski, taśmy i przewody drutowe będące
magnetycznymi nośnikami danych, płytki z obwodami drukowanymi, karty magnetyczne czyste i z zapisem, karty danych, karty pamięci, karty inteligentne, karty z mikroprocesorem, karty z układami scalonymi, elektroniczne karty identyfikacyjne, karty telefoniczne,
oprogramowanie do telefonicznych kart kredytowych umożliwiające realizację płatności przez telefon, karty kredytowe, karty debetowe, karty do telefonicznych gier elektronicznych zaprojektowane
do stosowania z telefonem, CD Romy, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki
do zapisu i przechowywania czyste i wstępnie zapisane, wstępnie
nagrane płyty CD, pamięci typu flash, urządzenia do odtwarzania
muzyki pobieranej, przenośne odtwarzacze mediów, nadajniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne, elektryczne
przewody drutowe i kable, kable optyczne, kable światłowodowe,
druty rezystancyjne, elektrody, systemy i instalacje telekomunikacyjne, terminale do sieci telefonicznych, centrale telefoniczne, aparaty
do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, głośnomówiących i aktywowanych głosem, terminale multimedialne, terminale
interaktywne do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bez-
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pieczne terminale do transakcji elektronicznych w tym płatności
elektronicznych, urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych, aparaty i przyrządy przywoławcze, radio-przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony, telefony mobilne i słuchawki telefoniczne,
faksy, przenośny komputer osobisty (PDA), komputery przenośne
typu notepad, notebooki elektroniczne, tablety elektroniczne, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru,
przechowywania i/lub transmisji danych, wiadomości i płatności
elektronicznych, mobilne urządzenia elektroniczne umożliwiające
użytkownikom śledzenie informacji osobistych lub zarządzanie nimi,
satelitarne urządzenia, przyrządy i systemy nawigacyjne, akcesoria
do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, ładowarki telefoniczne, telefoniczne zestawy głośnomówiące z głośnikami do montowania na biurko lub do stosowania w samochodzie,
słuchawki telefoniczne, widełki do słuchawek telefonicznych do stosowania w samochodzie, torby i futerały do przechowywania i przenoszenia telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów, taśmy do telefonów komórkowych, skomputeryzowany
asystent osobisty, anteny, baterie i akumulatory, mikroprocesory,
klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne układy
urządzeń do określania położenia, elektroniczne nawigacyjne, śledzące i pozycjonujące aparaty i przyrządy, aparaty i przyrządy
do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty ni
instrumenty radiowe, wideo filmy, aparaty i sprzęt audiowizualny,
elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przeznaczony do stosowania z komputerem, z aparatami audiowizualnymi, kartridże z grami komputerowymi, części i osprzęt
od wszystkich wyżej wymienionych produktów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do obsługi
wirtualnych sieci prywatnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi rozległych sieci, oprogramowanie komputerowe od obsługi sieci lokalnych, oprogramowanie do obsługi USB, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, oprogramowanie
komputerowe do synchronizacji danych miedzy komputerami, procesorami, rejestratorami, monitorami i urządzeniami elektronicznymi i komputerem hostem, oprogramowanie do chmur obliczeniowych, sieciowe programy do systemów operacyjnych, programy
do komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowanie komputerowe do umożliwiania bezpiecznego zdalnego dostępu do sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych, oprogramowanie do zabezpieczania komputerów, komputerowe oprogramowanie typu „ściana ognia”, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo poczty
elektronicznej, pobieralne dzwonki do telefonów komórkowych,
publikacje elektroniczne ładowalne udostępniane on-line z komputerowych baz danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i aparaty telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające łączność z bazami danych, komputerowymi sieciami lokalnymi
i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające świadczenie usług w zakresie telekonferencji, wideokonferencji i usług wideofonicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostęp do baz danych, usług telekomunikacyjnych,
sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie gier komputerowych programy do interaktywnych
multimedialnych gier komputerowych, oprogramowane do gier
w rzeczywistości wirtualnej, pliki z muzyką cyfrową ładowalne, fotografie, obrazki, grafika, pliki obrazowe, klipy muzyczne, filmy, programy wideo i audiowizualne (pobieralne) udostępnianie on-line z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron internetowych,
oprogramowanie komputerowe do zdalnego monitoringu, oprogramowanie do nawigacji GPS oraz systemy i urządzenia zabezpieczające, odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria modowe, tekstylia, walizki i torby, materiały drukowane i artykuły papiernicze, zabawki,
gry, biżuteria, przyrządy zegarmistrzowskie, urządzenia i wyroby
medyczne, grupowanie na rzecz osób trzecich towarów (z wyłączeniem ich transportu) takich jak: elektryczne i elektroniczne aparaty
i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, aparaty i instrumenty
łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy do przetwarzania, rejestrowania, zapisywania, transmisji, wyszukiwania i odbioru danych, aparaty i przyrządy do zapisywania, transmisji, wzmacniania i odtwarzania dźwięku, obrazów,
informacji i zakodowanych danych, aparaty i przyrządy do regulacji
elektryczności, do testowania (innego niż in-vivo) sygnalizowania,
kontroli i nauczania, optyczne i elektrooptyczne aparaty i przyrządy,
serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt operacyjny
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VPN (wirtualna sieć prywatna), sprzęt operacyjny WAN (rozległa sieć
komputerowa), sprzęt operacyjny LAN (lokalna sieć komputerowa),
sprzęt komputerowy, sprzęt stanowiący sieci komputerowe, sprzęt
komputerowy umożliwiający bezpieczny zdalny dostęp do sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych, sprzęt tworzący sieć Ethernet, urządzenia, przyrządy i sprzęt do przetwarzania obrazów, kamery, fotograficzne aparaty, przyrządy i sprzęt fotograficzny, wideoprojektory, projektory multimedialne, skanery i czytniki kodów
kreskowych, aparaty i przyrządy telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne i do nadawania programów radiowych
i telewizyjnych, aparaty umożliwiające dostęp do programów nadawanych i transmitowanych, hologramy, komputery, peryferyjny
sprzęt komputerowy, zaprogramowane obwody elektroniczne będące nośnikami danych, dyski, taśmy i przewody drutowe będące
magnetycznymi nośnikami danych, płytki z obwodami drukowanymi, karty magnetyczne czyste i z zapisem, karty danych, karty pamięci, karty inteligentne, karty z mikroprocesorem, karty z układami scalonymi, elektroniczne karty identyfikacyjne, karty telefoniczne,
oprogramowanie do telefonicznych kart kredytowych umożliwiające realizację płatności przez telefon, karty kredytowe, karty debetowe, karty do telefonicznych gier elektronicznych zaprojektowane
do stosowania z telefonem, CD Romy, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki
do zapisu i przechowywania czyste i wstępnie zapisane, wstępnie
nagrane płyty CD, pamięci typu flash, urządzenia do odtwarzania
muzyki pobieranej, przenośne odtwarzacze mediów, nadajniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne, elektryczne
przewody drutowe i kable, kable optyczne, kable światłowodowe,
druty rezystancyjne, elektrody, systemy i instalacje telekomunikacyjne, terminale do sieci telefonicznych, centrale telefoniczne, aparaty
do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, głośnomówiących i aktywowanych głosem, terminale multimedialne, terminale
interaktywne do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych w tym płatności
elektronicznych, urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych, aparaty i przyrządy przywoławcze, radio-przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony, telefony mobilne i słuchawki telefoniczne,
faksy, przenośny komputer osobisty (PDA), komputery przenośne
typu notepad, notebooki elektroniczne, tablety elektroniczne, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru,
przechowywania i/lub transmisji danych, wiadomości i płatności
elektronicznych, mobilne urządzenia elektroniczne umożliwiające
użytkownikom śledzenie informacji osobistych lub zarządzanie nimi,
satelitarne urządzenia, przyrządy i systemy nawigacyjne, akcesoria
do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, ładowarki telefoniczne, telefoniczne zestawy głośnomówiące z głośnikami do montowania na biurko lub do stosowania w samochodzie,
słuchawki telefoniczne, widełki do słuchawek telefonicznych do stosowania w samochodzie, torby i futerały do przechowywania i przenoszenia telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów, taśmy do telefonów komórkowych, skomputeryzowany
asystent osobisty, anteny, baterie i akumulatory, mikroprocesory,
klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne układy
urządzeń do określania położenia, elektroniczne nawigacyjne, śledzące i pozycjonujące aparaty i przyrządy, aparaty i przyrządy
do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty ni
instrumenty radiowe, wideo filmy, aparaty i sprzęt audiowizualny,
elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przeznaczony do stosowania z komputerem, z aparatami audiowizualnymi, kartridże z grami komputerowymi, części i osprzęt
od wszystkich wyżej wymienionych produktów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do obsługi
wirtualnych sieci prywatnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi rozległych sieci, oprogramowanie komputerowe od obsługi sieci lokalnych, oprogramowanie do obsługi USB, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, oprogramowanie
komputerowe do synchronizacji danych między komputerami, procesorami, rejestratorami, monitorami i urządzeniami elektronicznymi i komputerem hostem, oprogramowanie do chmur obliczeniowych, sieciowe programy do systemów operacyjnych, programy
do komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowanie komputerowe do umożliwiania bezpiecznego zdalnego dostępu do sieci
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komputerowych i telekomunikacyjnych, oprogramowanie do zabezpieczania komputerów, komputerowe oprogramowanie typu
„ściana ognia”, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo
poczty elektronicznej, pobieralne dzwonki do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne ładowalne udostępniane on-line
z komputerowych baz danych lub z Internetu, oprogramowanie
komputerowe i aparaty telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające łączność z bazami danych, komputerowymi sieciami lokalnymi i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
świadczenie usług w zakresie telekonferencji, wideokonferencji
i usług wideofonicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie gier komputerowych programy
do interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, oprogramowane do gier w rzeczywistości wirtualnej, pliki z muzyką cyfrową
ładowalne, fotografie, obrazki, grafika, pliki obrazowe, klipy muzyczne, filmy, programy wideo i audiowizualne (pobieralne) udostępnianie on-line z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron
internetowych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego monitoringu, oprogramowanie do nawigacji GPS oraz systemy i urządzenia zabezpieczające, odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria modowe, tekstylia, walizki i torby, materiały drukowane i artykuły
papiernicze, zabawki, gry, biżuteria, przyrządy zegarmistrzowskie,
urządzenia i wyroby medyczne, umożliwiające klientom wygodne
ich obejrzenie i zakup on-line z komputerowych baz danych lub
za pośrednictwem Internetu lub za pomocą innych środków, grupowanie na rzecz osób trzecich różnorodnych telekomunikacyjnych,
obliczeniowych, elektronicznych i elektrycznych towarów, części,
osprzętu i akcesoriów do tych towarów, kart danych, urządzeń zabezpieczających i sprzętu zabezpieczającego, odzieży, obuwia, nakryć głowy, akcesoriów, tkanin, artykułów bielizny pościelowej i stołowej, bagażu i toreb, materiałów drukowanych i papeterii,
artykułów na prezenty, zabawek, gier i sprzętu sportowego, biżuterii, instrumentów zegarmistrzowskich, sprzętu domowego i przyrządów stosowanych w gospodarstwie domowym, mebli i wyposażenia domu, kosmetyków i produktów do pielęgnacji osobistej,
produktów sprzedawanych w aptekach, produktów do czyszczenia,
produktów ochrony zdrowia, żywności dla ludzi i produktów spożywczych, napojów, w celu umożliwienia klientom dogodnego
obejrzenia tych towarów i ich zakupu, pośrednictwo handlowe
w zakresie energetyki, usługi aukcji internetowych, usługi administrowania gospodarczego w dziedzinie obsługi sprzedaży przez Internet, reklama w celu promocji handlu elektronicznego, informacja
i doradztwo w dziedzinie dostarczania i promowania towarów oraz
selekcji i prezentacji towarów, informacja i doradztwo na rzecz przyszłych kupujących produkty i towary, kompilacja i transkrypcja danych, kompilacja reklam w celu ich użycia jako stron internetowych,
produkcja filmów reklamowych, kompilacja książek teleadresowych
w celu publikacji w Internecie, udostępnianie miejsca na witrynach
internetowych dla reklam towarów i usług, przetwarzanie danych
i usługi baz danych, usługi magazynowania danych, usługi telemarketingowe, usługi sekretarki telefonicznej i obsługi wiadomości, obsługa telefonicznych call-center, obsługa zdalnych centrów monitoringu, zarządzanie danymi i inwentaryzacja elektroniczna,
przetwarzanie, weryfikacja i autoryzacja danych w zakresie transportu, odpraw lotniczych, rezerwacji podróży, biletów na podróż
oraz biletów na imprezy sportowe i kulturalne, weryfikacja biletów,
bonów, voucherów, zniżek, programów lojalnościowych, kart podarunkowych i bonów towarowych, usługi wystawiennicze organizowane w celach handlowych lub reklamowych, umożliwienie dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, doradztwo, informacja i konsultacje
odnoszące się do wszystkich wyżej wymienionych usług, 36 usługi
finansowe, usługi bankowe, ubezpieczenia, działalność finansowa,
usługi monetarne, ubezpieczenia i finansowanie urządzeń telekomunikacyjnych, systemów i instalacji telekomunikacyjnych, udostępnianie urządzeń do obsługi kart kredytowych i ich obsługa,
transfer funduszy elektronicznych i zapewnienie transakcji on-line,
przetwarzanie płatności na zakup towarów i usług za pośrednictwem elektronicznych sieci telekomunikacyjnych, obsługa zautomatyzowanych płatności, bankowość elektroniczna za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej (bankowość internetowa),
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elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, elektroniczny transfer funduszy za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, obsługa płatności za pośrednictwem bezprzewodowych urządzeń i aparatów telekomunikacyjnych, gwarantowanie wypłat pieniężnych, usługi przetwarzania
płatności, elektroniczny transfer walut, usługi płatności zbliżeniowych, inwestowanie i zarządzanie funduszami, administrowanie
funduszami i inwestycjami, skomputeryzowane usługi finansowe,
usługi w zakresie wycen świadczone on-line, usługi dotyczące nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami oraz informacja i doradztwo dotyczące w/w usług, informacja finansowa, notowania
giełdowe, informacja o akcjach i obligacjach, maklerstwo giełdowe,
zbiórki funduszy, zbiórki charytatywne, organizowanie zbiórek i akcji zbierania funduszy, sponsorowanie finansowe, usługi dyskontowe, informacja i doradztwo dotyczące ubezpieczeń, spraw finansowych, zagadnień monetarnych, bankowości domowej i internetowej,
akcji i obligacji, maklerki giełdowej, świadczone on-line z komputerowych baz danych lub przez Internet, usługa udostępniania aplikacji do realizacji płatności poprzez telefon, doradztwo, informacja
i konsultacje dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi łącznościowe, usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, usługi faksowe, usługi teleksowe, usługi w zakresie transmisji i zbierania wiadomości, radiowe
usługi przywoławcze, usługi w zakresie przenoszenia przychodzących wywołań telefonicznych na inny numer, usługi sekretarki automatycznej, usługi informacji telefonicznej i usługi poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie i odbiór dźwięku, danych, obrazów,
muzyki i informacji, usługi dostarczania wiadomości drogą elektroniczną, informacja on-line dotycząca telekomunikacji, usługi wymiany danych, przekazywanie danych za pomocą środków telekomunikacyjnych, transmisja plików cyfrowych, usługi łączności
satelitarnej, usługi nadawcze, nadawanie lub transmisja programów
radiowych i telewizyjnych, filmów i gier interakcyjnych, usługi w zakresie wideotekstu, telegazet i przeglądania danych, nadawanie,
transmisje i dostarczanie treści multimedialnych oraz gier elektronicznych poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi przesyłania wiadomości wideo, usługi wideokonferencji, usługi wideo telefoniczne, transmisje telekomunikacyjne informacji, w tym stron
internetowych, programów komputerowych i innych danych, wynajmowanie czasu dostępu do serwerów z bazami danych, dostarczanie łączy telekomunikacyjnych do telefonicznych infolinii i centrów obsługi klienta, usługi łączności telefonicznej świadczone
przez infolinie i centra obsługi klienta, umożliwianie dostępu do Internetu, udostępnianie łączy telekomunikacyjnych lub linków do Internetu lub do baz danych, usługi operatorów sieciowych w zakresie
przydzielania użytkownikowi dostępu do Internetu, umożliwianie
i obsługa konferencji, grup dyskusyjnych i forów dyskusyjnych drogą elektroniczną, umożliwianie dostępu do stron internetowych
z muzyką w formie cyfrowej, umożliwianie dostępu do stron internetowych z plikami MP3, udostępnianie muzyki w formie cyfrowej
za pośrednictwem telekomunikacji, umożliwianie dostępu innym
operatorom i stronom trzecim do infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, wynajem infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej innym
operatorom i stronom trzecim, obsługa i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego,
usługi w zakresie wspomaganych komputerowo transmisji wiadomości i obrazów, łączność za pośrednictwem komputerów, transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych przez globalną sieć komputerową lub przez Internet, umożliwianie osobom
trzecim czasowego dostępu do Internetu, elektroniczne transmisje
danych z płatnościami elektronicznymi za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, usługi agencji informacyjnych, transmisje wiadomości i informacji o bieżących wydarzeniach, wypożyczanie, leasing lub wynajmowanie aparatów, przyrządów, instalacji lub podzespołów umożliwiających świadczenie wyżej wymienionych usług,
doradztwo, usługi informacyjne i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, informacja dotycząca
edukacji, rozrywki, wydarzeń sportowych i kulturalnych dostarczana on-line z komputerowych baz danych lub z Internetu lub za pośrednictwem innych środków, obsługa gier elektronicznych dostępnych za pośrednictwem komputerowych baz danych lub Internetu,
usługi wynajmowania audio i wideo oraz gier komputerowych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, publikacja i produkcja
muzyki, filmów innych niż reklamowe, programów radiowych i tele-
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wizyjnych oraz programów dotyczących telezakupów i zakupów
w Internecie, organizowanie gier i konkursów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, udostępnianie programów dla wideo
gier i podręcznych urządzeń do gier za pośrednictwem łączności
bezprzewodowej (inne niż pobieralne), publikacja książek elektronicznych i dzienników on-line, udostępnianie filmów, rozrywki telewizyjnej i wideo muzycznej za pośrednictwem sieciowych stron interakcyjnych, publikacja tekstów w formie elektronicznej lub innej,
wydawanie i produkcja mediów dźwiękowych i/lub wizualnych,
usługi wystawiennicze w celach rozrywkowych, edukacyjnych,
szkoleniowych oraz kulturalnych, umożliwienie dostępu on-line
do wystaw i usług wystawienniczych w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, organizacja, produkcja
i prezentacja koncertów muzycznych, musicali, przedstawień muzycznych, teatralnych i wideo, festiwali, tras i innych muzycznych oraz
kulturalnych imprez, wydarzeń i działań, organizacja, zarządzanie i organizowanie imprez dotyczących gier wideo, obróbka poprodukcyjna w dziedzinie muzyki, wideo i filmu, usługi programów informacyjnych do transmisji internetowych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, warsztatów, kursów,
zjazdów oraz wystaw w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, usługi interakcyjne i na odległość w zakresie kursów i sesji naukowych i szkoleniowych prowadzonych on-line
za pośrednictwem linków telekomunikacyjnych lub sieci komputerowej lub za pośrednictwem innych mediów, usługi tłumaczy, usługi
galerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem linków telekomunikacyjnych, usługi gier, usługi klubowe, rezerwacja biletów i rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne,
usługi bibliotek elektronicznych w zakresie dostarczania informacji
w formie elektronicznej, w tym informacji archiwalnych, w formie
tekstu zapisanego elektronicznie, informacji i danych audio i/lub wideo, gier i zabaw, umożliwianie i obsługa elektronicznych konferencji, grup dyskusyjnych i forów dyskusyjnych, udostępnianie muzyki
w formie cyfrowej z Internetu, innej niż ściągalna, udostępnianie
fotografii, obrazów, grafik, klipów dźwiękowych, filmów, filmów wideo i programów audio wizualnych, innych niż ściągalne, on-line lub
z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron internetowych, usługi fotografików, dostarczanie informacji i porad dotyczących wyżej wymienionych usług, 42 usługi i badania naukowe
i technologiczne oraz projektowanie ich dotyczące, usługi w dziedzinie badań laboratoryjnych, zarządzanie badaniami, projektowaniem i rozwijaniem projektów, badania, projektowanie i rozwijanie
produktów, badania techniczne, usługi badawcze, projektowe i rozwojowe dotyczące komputerów, programów komputerowych, systemów komputerowych, rozwiązań komputerowych aplikacji programowych, gier komputerowych, oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi,
systemów przetwarzania skomputeryzowanych informacji, usług
łącznościowych, rozwiązań łącznościowych, aplikacji łącznościowych, systemów łącznościowych i interfejsów sieciowych oraz konsultacje techniczne, informacja i doradztwo dotyczące wspomnianych usług, projektowanie i udoskonalanie oprogramowania
operacyjnego dla sieci komputerowych i serwerów, projektowanie
i udoskonalanie oprogramowania operacyjnego dla sieci chmury
obliczeniowej, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i udoskonalanie internetowych programów zabezpieczających, projektowanie i udoskonalanie systemów zabezpieczania danych elektronicznych, testy techniczne, testy
przemysłowe, sporządzanie raportów i opracowań technicznych,
usługi komputerowe, usługi chmury obliczeniowej, uaktualnianie
i projektowanie sprzętu komputerowego, konserwacja, uaktualnianie i projektowanie oprogramowania sprzętowego, oprogramowania komputerowego i programów komputerowych, programowanie
komputerowe, sporządzanie i dostarczanie informacji na temat komputerów i instalacji sieci komputerowych, doradztwo techniczne
i konsultacje techniczne w dziedzinie techniki informacyjnej i telekomunikacji, konsultacje w dziedzinie sieci i usług chmur obliczeniowych, konsultacje techniczne dotyczące aplikacji i stosowania oprogramowania komputerowego, konsultacje i informacja z zakresu
integracji systemu komputerowego, technologii informacyjnej, architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, doradztwo dotyczące zabezpieczenia komputera, projektowanie i rozwijanie systemów komputerowych oraz systemów i sprzętu telekomunikacyjnego,
usługi w zakresie zarządzania komputerowego, wspomaganie operacyjne dla sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci
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transmisji danych, usługi komputerowe on-line, usługi w zakresie
programowania świadczone on-line, programowanie internetowych programów zabezpieczających, umożliwianie dostępu
do elektronicznych sieci on-line w celu wyszukiwania informacji,
wynajmowanie komputerów, projektowanie, sporządzanie rysunków i pisanie na zamówienie dla celów kompilacji witryn internetowych, usługi tworzenia wirtualnych i interakcyjnych wizerunków,
tworzenie, obsługa i konserwacja baz danych, stron w Intranecie
i stron sieciowych, tworzenie, konserwacja i hosting stron internetowych dla osób trzecich, hosting baz danych, blogów, portali sieciowych, hosting platform internetowych, hosting komputerowych
aplikacji programowych dla osób trzecich, hosting obszaru pamięci
w Internecie, hosting i wynajmowanie obszaru pamięci dla stron internetowych, hosting platform dla handlu elektronicznego w Internecie, hosting aplikacji multimedialnych i interakcyjnych, hosting
oprogramowania komputerowego do zastosowania w zarządzaniu
biblioteką, hosting on-line programów wspomagających do prowadzenia dyskusji interakcyjnych, hosting on-line sieciowych programów wspomagających dla osób trzecich, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting serwerów,
instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, leasing
czasu dostępu do komputerowych baz danych, leasing czasu dostępu do biuletynów komputerowych i internetowych tablic ogłoszeniowych oraz do sieci komputerowych, dostarczanie czasowego dostępu do on-line aplikacji, narzędzi programowych oraz do on-line
oprogramowania operacyjnego nie do pobrania dla sieci komputerowych i serwerów, wynajmowanie oprogramowania operacyjnego
w celu dostępu i używania sieci z chmurą obliczeniową, wynajmowanie oprogramowania operacyjnego dla sieci komputerowych i serwerów, wynajmowanie serwerów sieciowych, wynajmowanie oprogramowania gier komputerowych, umożliwianie czasowego
stosowania on-line oprogramowania operacyjnego nie do pobrania
dla dostępu i używania sieci z chmurą obliczeniową, umożliwianie
czasowego stosowania internetowych programów zabezpieczających, wynajmowanie obszaru pamięci na serwerach dla celów hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, usługi dostawców
usług internetowych, kompilacja, tworzenie i konserwacja rejestrów
nazw domen, tworzenie, obsługa i konserwacja witryn internetowych, stron internetowych i portali w celu umieszczania tekstu, obrazów i muzyki dostarczanych zarówno przez komputery jak i telefony komórkowe, informacja i doradztwo on-line z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, monitoring systemów komputerowych za pomocą zdalnego dostępu, komputerowe
usługi zabezpieczające w celu ochrony przed bezprawnym dostępem do sieci, zarządzanie projektami IT, konfiguracja sieci komputerowych z zastosowaniem oprogramowania, usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, komputerowe zarządzanie
projektem w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych, administrowanie serwerami, prognozy pogody, informacja o pogodzie, projektowanie wnętrz, informacja i doradztwo dotyczące
wszystkich w/w usług.

(111) 292494
(220) 2015 03 02
(210) 439635
(151) 2016 12 12
(441) 2015 06 22
(732) BOŁĄDŹ KATARZYNA GABINET KOSMETYKI ESTETYCZNEJ
CHIMERA DERM, Olsztyn, PL.
(540) Chimera derm KOSMETYKA & MEDYCYNA ESTETYCZNA
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, upiększające, usługi medycyny
estetycznej.
(111) 292495
(220) 2015 03 05
(210) 439828
(151) 2016 12 15
(441) 2015 06 22
(732) ALTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) euler
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(510), (511) 9 oprogramowanie do tworzenie, edycji, drukowania
dokumentów oraz ich translacji pomiędzy wersją brajlowską i czarnodrukową.

(111) 292496
(220) 2015 03 20
(210) 440463
(151) 2016 12 15
(441) 2015 07 06
(732) RUTKOWSKI ANTONI ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY,
Ełk, PL.
(540) rutkowskidevelopment Mieszkania Apartamenty
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, prospekty,
czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna
i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów: kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, prospekty, czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nie periodyczne, dokumentacja
projektowa architektoniczna,budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, gadżety reklamowe, mianowicie: breloki, kubki, smycze, długopisy,
słodycze, segregatory, notatniki, papier firmowy, wizytówki, torby,
banery reklamowe w formie wydruków wielkoformatowych, przyczepy reklamowe, ubrania firmowe, identyfikatory, kaski ochronne,
odzież ochronna, samochody, nośniki reklamowe, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając
środków telekomunikacji na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, reklama i promocja, badania i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo finansowe,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą związana z marketingiem
gruntów dla budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży,
użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi
obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi
i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi,
36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycynych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości, wynajmowania
i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni
użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania
dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, usługi
bankowe, usługi finansowe, usługi ubezpieczenia, pośrednictwo
w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie doradztwa
w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, zarządzanie nieruchomościami,usługi
wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo
w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,, 37 usługi developerskie w zakresie
budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi
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obiektów budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwaqa obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych,
usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi związane
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżyruerskich,
wykonywanie instalacji elektrycznych, budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie
dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji gazowych,
wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, informacja o powyższych usługach, doradztwo budowlane,
39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych,
wynajmowania powierzchni i obiektów magazynowych, wynajmowania powierzchni na salony samochodowe, usługi parkingowe,
usługi administrowania miejscami parkingowymi, 42 usługi developerskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz
technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary
geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania
techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja
wnętrz, planowanie urbanistyczne, pielęgnowanie i utrzymanie
trawników, pomiary terenu, projektowanie osiedli, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, hotele,
kawiarnie, restauracje.

(111) 292497
(220) 2015 03 25
(210) 440655
(151) 2016 12 15
(441) 2015 07 06
(732) STOWARZYSZENIE INICJATYWA MOBILNOŚCI PRACY,
Kraków, PL.
(540) LABOR MOBILIS
(510), (511) 9 publikacje internetowe i elektroniczne, wydawnictwa,
książki, katalogi, podręczniki, poradniki, druki, wszystkie wymienione w postaci elektronicznej do pobierania, 16 publikacje drukowane, wydawnictwa, książki, katalogi, podręczniki, poradniki, druki,
41 organizowanie konkursów, organizowanie ceremonii przyznania
nagród, w tym nagród dotyczących działalności na rynku pracy.
(111) 292498
(220) 2015 03 25
(210) 440656
(151) 2016 12 15
(441) 2015 07 06
(732) 3 TOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dziekanów Leśny, PL.
(540) Figle Migle CANDYBAR
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 05.03.13, 05.13.25, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, cukierki, galaretki owocowe [słodycze], karmelki [cukierki], orzechy w czekoladzie, pomadki [cukierki], pralinki, słodycze, wyroby cukiernicze.
(111) 292499
(220) 2015 03 30
(210) 440828
(151) 2016 12 23
(441) 2015 07 20
(732) FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH,
Warszawa, PL.
(540) FORUM EKONOMICZNE
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(540)

preparaty do mycia, mydła, pasty do obuwia, wosk do obuwia, wosk
do parkietów, pasty do podłogi i mebli, środki do nadawania połysku, preparaty do prania chemicznego, płyny do spryskiwaczy szyb,
szampony, środki do szorowania, wywabiacze plam, płyny do czyszczenia szkliwa, szampony dla zwierząt domowych.

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 01.01.05, 01.05.02, 05.03.11, 05.03.14, 24.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
aktówki-artykuły biurowe, albumy, almanachy-roczniki, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloczki do pisania, bloki listowe-papeteria,
bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma-periodyki, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze-blankiety, druki, fotografie wydrukowane, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze,
książki, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki-materiały piśmienne, notatniki-notesy, notesy podręczne, obwoluty na luźne kartki, ołówki, papier do pisania, przyrządy do pisania,
przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka kartonowe
lub papierowe, reprodukcje graficzne, teczki na dokumenty-artykuły
biurowe, teczki, skoroszyty-artykuły biurowe, ulotki, wyroby z kartonu, zeszyty, 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, fotokopiowanie,
prenumerata gazet dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, outsourcing-doradztwo
handlowe, poszukiwania w zakresie patronatu, rozlepianie plakatów
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, pokazy towarów, powielanie dokumentów, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych próbek, druków, prospektów, broszur,
publikowanie tekstów sponsorowanych, edycja tekstów, telemarketing, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,, 41 fotografia, fotoreportaże,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie, prowadzenie
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, publikowanie książek, wypożyczanie książek, organizowanie i prowadzenia warsztatów-szkolenia, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie, prowadzenie i obsługa zjazdów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych,.
(111) 292500
(220) 2015 04 01
(151) 2016 12 23
(441) 2015 07 20
(732) MADEJOWICZ ROBERT, Kraków, PL.
(540) Chemical
(540)

2149

(210) 440976

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy, szary, czerwony
(531) 02.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 farbki do bielizny, saszetki zapachowe do bielizny,
środki do namaczania bielizny, preparaty do czyszczenia, preparaty do usuwania farby, środki do czyszczenia glazury, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia rur odpływowych, mydła dezynfekujące, krochmal do celów pralniczych,

(111) 292501
(220) 2016 04 15
(210) 454904
(151) 2016 11 30
(441) 2016 07 18
(732) DENASIEWICZ BERNARD PPHU EKOMAX, Boguchwała, PL.
(540) PROMETEUS
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 01.15.05, 02.01.04, 02.01.08, 02.01.22, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych, brykiety węglowe, brykiety z torfu (paliwo), drewno opalowe, węgiel
drzewny [paliwo], hubka [podpałka], koks, paliwa mineralne, nafta,
oleina, olej solarowy, oleje palne, oleje przemysłowe, paliwo, podpałki, podpałki papierowe do zapalania, torf [paliwo], węgiel (paliwo), węgiel brunatny, węgiel drzewny (paliwo), wióry drewniane
na podpałkę, podpałki papierowe do zapalania, wióry drewniane
do zapalania, zestalone gazy (paliwo), 7 pompy do instalacji grzewczych, pompy paliwowe, turbiny wiatrowe, silniki napędowe inne niż
do pojazdów lądowych, 11 armatura do pieców, grzejniki do centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, chłodnice do pieców, grzejniki, kominki, kotły grzewcze, aparatura do ładowania pieców, dźwigary do ładowania pieców, kotły
do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne
lub gazowe, piece [urządzenia grzewcze], urządzenia do załadunku
pieców, piece słoneczne, automatyczne instalacje do transportu popiołu, popielniki do palenisk, szuflady piecowe, urządzenia zasilające
kotły grzewcze, pompy cieplne, zawory termostatyczne [części instalacji ogrzewniczych], kolektory słoneczne, kotły grzewcze, kanały kominowe do kotłów grzewczych, rury do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, elementy grzejne, elektryczne
grzejniki, 22 wióry drewniane, trociny, 37 czyszczenie i naprawa kotłów, instalowanie i naprawa pieców, konserwacja i naprawy palników, 39 dostarczanie towarów [zaopatrzenie].
(111) 292502
(220) 2016 04 15
(210) 454944
(151) 2016 12 07
(441) 2016 08 16
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) evi-dental
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, preparaty do wybielania
zębów, preparaty do higieny zębów, 5 produkty farmaceutyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek,
kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 10 wyroby
medyczne dentystyczne.
(111) 292503
(220) 2016 04 21
(210) 455314
(151) 2016 12 07
(441) 2016 08 16
(732) STOWARZYSZENIE POLSKI KLASTER EKSPORTERÓW
BUDOWNICTWA, Warszawa, PL.
(540) POLISH CLUSTER OF CONSTRUCTION EXPORTERS
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 01.17.11, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 37 usługi budowlane, naprawy i usługi instalacyjne związane z budownictwem, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 292504
(220) 2016 04 23
(210) 455421
(151) 2016 12 07
(441) 2016 08 16
(732) STÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mała Wieś, PL.
(540) Pizzola
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały, czerwony, czarny
(531) 05.07.02, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 gotowe dania składające się z mięsa i/lub ryb, potrawy gotowe mianowicie zapiekanki, przyprawy smakowe jako
pikle, pasty mięsne, warzywne pasty do smarowania, pasty rybne
i z owoców morza, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasty
z oliwy, kaparów, oliwek, 30 dania gotowe na bazie lub z dodatkiem
różnych ciast, wypieki, mianowicie wyroby wypiekane z mąki i/lub
ciasta makaronowego, ciasta, ciasta z nadzieniami, bułki, bagietki,
bagietki z nadzieniem, pieczywo, pieczywko świeże i mrożone, ciasta na pieczywko, pizza, ciasta do pizzy świeże i mrożone, gotowe
pizze, spody do pizzy, spody z ciasta do pizzy, mrożone ciasta, ciasta mrożone nadziewane mięsem i/lub warzywami, mrożone spody
do pizzy, mrożone płaty ciasta, ciasta zawierające mięso, preparaty
do sporządzania spodów do pizzy, ciasta do pieczenia, mieszanki
ciasta do jego przygotowywania, przyprawy do pizzy, produkty
żywnościowe z ciasta, podpłomyki, ciasta gotowe do pieczenia, tortille, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, piekarnicze, hot dogi,
zapiekanki w cieście z dziczyzny i/lub drobiu, ciasta typu foccacia,
ciabatty, piadiny, dania makaronowe, świeże i suche makarony, ciasto makaronowe nadziewane, dania makaronowe świeże i mrożone,
w tym lasagne, spaghetti, ravioli, dania gotowe zawierające makaron, dania gotowe z makaronu, kluski, ciasto do pierogów mrożone,
sosy, sosy do pizzy, sosy do żywności, sosy używane jako przyprawy,
sosy do makaronów, sosy warzywne, sosy mięsno-warzywne, sosy
sałatkowe do żywności, sosy salsa, sosy zagęszczone, gotowe sosy,
pasty, pasty warzywne, papki warzywne, przyprawy smakowe (przyprawy, marynaty), żywność na bazie mąki, ryżu, kaszy, sól, dodatki
smakowe, przyprawy do makaronu na bazie warzyw, jadalne ozdoby do ciast, przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, sprzedaż katalogowa, organizowanie
i przeprowadzanie sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż oniine w Internecie, sprzedaż w lokalach sklepowych, usługi sprzedaży za pomocą globalnych sieci komputerowych: dań gotowych, wypieków,
ciast, bułek, bagietek, bagietek z nadzieniem, pieczywa, pieczywa
świeżego i mrożonego, ciasta na pieczywko, pizzy, ciast do pizzy
świeżych i mrożonych, hot dogów, zapiekanek w cieście z dziczyzny i/lub drobiu, podpłomyków, ciasta typu foccacia, ciabatta, piadiny, dań makaronowych, klusek, świeżych i suchych makaronów,
ciast makaronowych nadziewanych, dań makaronowych świeżych
i mrożonych, w tym lasagne, spaghetti, ravioli, sosów, sosów do pizzy, sosów do żywności, sosów używanych jako przyprawy, sosów
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do makaronów, sosów warzywnych, sosów mięsno-warzywnych,
sosów sałatkowych do żywności, sosów salsa, sosów zagęszczonych, gotowych sosów, past, past warzywnych, papek warzywnych,
przypraw smakowych, w tym przypraw i marynat, spodów do pizzy
w każdej postaci, spodów z ciasta do pizzy w każdej postaci, mrożonych ciast, ciast mrożonych nadziewanych mięsem i/lub warzywami, mrożonymi spodami do pizzy, mrożonymi płatami ciasta, ciasta
zawierającego mięso, preparatów do sporządzania spodów do pizzy, ciasta do pieczenia, mieszanek ciasta do jego przygotowywania, przypraw do pizzy, produktów żywnościowych z ciasta, ciasta
gotowego do pieczenia, ciasta mrożonego do pierogów, produktów zbożowych, wyrobów cukierniczych, piekarniczych, żywności
na bazie mąki, ryżu, kaszy, przypraw, ozdób do ciast, dań gotowych
zawierających makaron, dań gotowych z makaronu, gotowych dań
składających się z mięsa i lub ryb, przekąsek, zapiekanek, przypraw
smakowych, past mięsnych, warzywnych past do smarowani, past
rybnych i z owoców morza, past spożywczych wytworzonych z mięsa, past z oliwy, kaparów, oliwek, usługi w zakresie organizowania
wystaw w celach handlowych, prowadzenie interesów osób trzecich
w zakresie prowadzenia promocji i reklamy ich wyrobów, doradztwo handlowe, usługi w zakresie organizowania i/lub prowadzenia
wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów handlowych i prowadzenia przedstawicielstw
handlowych, marketing, reklama, promocja, organizacja i obsługa
akcji marketingowych np. loterii, konkursów, reklama i promocja
sprzedaży dotycząca towarów i usług, także oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną,
promocja oniine, usługi marketingu bezpośredniego, dostarczanie
informacji marketingowej, promocja towarów do celów handlowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, kampanie promocyjne i/lub reklamowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, multimedialne prezentacje towarów
i/lub usług, prezentacja komunikatów/treści promocyjnych i/lub
reklamowych za pomocą dowolnej formy, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej, w formie schematów, wykresów, fotografii, video
i w formie multimedialnej, pokazy towarów, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów, broszur, materiałów drukowanych, newsietterów, promocja,
reklama i marketing towarów i usług za pomocą wszelkich materiałów reklamowych, między innymi materiałów drukowanych, materiałach video, na forach dyskusyjnych, portalach i serwisach społecznościowych, na stronach internetowych, gazetach, czasopismach,
w mediach, marketing handlowy, marketing towarów poprzez
dystrybucję wszelkich materiałów reklamowych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, promocja i marketing handlu,
w tym handlu elektronicznego, dostarczanie informacji handlowej
i/lub gospodarczej, dostarczanie informacji o sprzedaży towarów,
w tym za pośrednictwem mediów, organizowanie programów lojalnościowych, promocyjnych, aukcji, obsługa programów lojalnościowych, programów promocyjnych i aukcji, organizowanie eventów,
wystaw, targów, konkursów w celach promocyjnych, reklamowych
i/lub handlowych, cyfrowo rozpowszechnianie materiałów reklamowych oraz ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie informacji handlowej i/lub gospodarczej, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży oraz w celu
przeprowadzania sprzedaży towarów, także za pomocą globalnej
sieci komputerowej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
administrowanie i organizacja sprzedaży wysyłkowej towarów, organizowanie wystaw, pokazów, degustacji w celach handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, pozyskiwanie kontrahentów
na kupno i sprzedaż towarów, mianowicie pośrednictwo handlowe,
usługi internetowego serwisu promocyjnego, reklamowego, handlowego, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące wymienionych
usług, informacja o wymienionych usługach., 43 usługi gastronomiczne, przygotowanie dań żywnościowych na zamówienie oraz
ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), dostarczanie gotowych posiłków
w ramach usług gastronomicznych, usługi zaopatrzenia w żywność
na zamówienie, usługi zaopatrzenia w żywność na zamówienie przy
wykorzystaniu systemów oniine, serwowanie dań na wynos, usługi
stałych placówek gastronomicznych, usługi lokali gastronomicznych obejmujących miejsca, w których można coś zjeść na miejscu
lub wziąć na wynos, usługi gastronomiczne świadczone w mobil-
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nych punktach sprzedaży, usługi przygotowywania i serwowania
potraw przygotowywanych przy kliencie, przygotowywanie i wydawanie posiłków, obsługa zamówień telefonicznych związanymi
z usługami zaopatrzenia w żywność, usługi doradcze, konsultacyjne
dotyczące wymienionych usług, informacja o wymienionych usługach..

(111) 292505
(220) 2016 04 25
(210) 455432
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) KPK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) FIBRAKO
(510), (511) 20 meble, meble do siedzenia, pufy, stołki, krzesła, fotele, sofy, stoły, stoliki, meble do salonu, meble do sypialni, posłania,
leżaki, materace, materace nadmuchiwane powietrzem, karimaty,
pokrowce na odzież, poduszki, poduszki nadmuchiwane powietrzem, pościel (oprócz bielizny pościelowej), parawany, podnóżki,
obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklamy, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, tworzyw sztucznych, w szczególności
figurki ozdobne z drewna i/lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki,
dekoracje przestrzenne z drewna, korka, trzciny, wikliny, tworzyw
sztucznych, wyroby koszykarskie wykonane z trzciny i/lub wikliny, podpory do książek z drewna i/lub tworzyw sztucznych, stojaki do odzieży i/lub ręczników wykonane z drewna i/lub tworzyw
sztucznych, pojemniki i pudełka wykonane z drewna, korka, trzciny,
wikliny, tworzyw sztucznych, parawany wykonane z drewna, korka,
trzciny, wikliny, tworzyw sztucznych, tabliczki identyfikacyjne wykonane z drewna, korka, tworzyw sztucznych, 24 tekstylia, wyroby
włókiennicze nie ujęte w innych klasach, narzuty, obrusy, bieżniki
stołowe, pościel, bielizna domowa, bielizna pościelowa, pokrowce,
pokrowce na poduszki, pokrycia na materace, pokrycia na łóżka,
prześcieradła, koce, pledy, kapy, ręczniki, rękawice kąpielowe, rękawice toaletowe, ścierki, flagi niepapierowe, sztandary, serwetki,
bielizna stołowa niepapierowa, tkaniny i dzianiny z włókien naturalnych i sztucznych, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, etykiety z materiału, zasłony z surowców włókienniczych
lub tworzyw sztucznych, 25 odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, w szczególności odzież codzienna, odzież wierzchnia,
odzież domowa, odzież sportowa, odzież robocza, bielizna osobista, odzież plażowa, piżamy, szlafroki, płaszcze kąpielowe, peleryny,
poncza, T-shirty.
(111) 292506
(220) 2016 04 25
(210) 455501
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) convertan
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 29 środki dietetyczne, produkty uzupełniające
dietę, żywność dietetyczna, produkty zawierające witaminy i/lub minerały, substancje roślinne, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego-wszystkie wymienione towary na bazie produktów zawartych w tej klasie-przeznaczone do innych celów niż farmaceutyczny
lub leczniczy lub zdrowotny, na bazie białka.
(111) 292507
(220) 2016 04 25
(210) 455502
(151) 2016 12 02
(441) 2016 08 16
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) inversum
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
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roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 29 środki dietetyczne, produkty uzupełniające dietę, żywność dietetyczna, produkty zawierające witaminy i/
lub minerały, substancje roślinne, środki specjalnego przeznaczenia
żywieniowego-wszystkie wymienione towary na bazie produktów
zawartych w tej klasie-przeznaczone do innych celów niż farmaceutyczny lub leczniczy lub zdrowotny, na bazie białka-w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, proszków, syropów.

(111) 292508
(220) 2016 04 25
(210) 455560
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) KOBIELA PIOTR OGRODOWE POGOTOWIE, Tychy, PL.
(540) OGRODOWE POGOTOWIE 501 404 029 Piotr Kobiela
(540)

Kolor znaku: beżowy, zielony, brązowy, biały, szary
(531) 02.09.16, 02.01.13, 05.01.03, 09.01.10, 26.01.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, 44 usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, a mianowicie: renowacja
ogrodów i terenów zielonych, niszczenie chwastów, chirurgia drzew,
ogrodnictwo krajobrazowe, ogrodnictwo, porządkowanie ogrodów,
przycinanie krzewów i drzew, projektowanie krajobrazów, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów
chemicznych stosowanych w rolnictwie, usługi z zakresu szkółek
roślinnych, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie.
(111) 292509
(220) 2016 04 26
(210) 455571
(151) 2016 12 07
(441) 2016 08 16
(732) YASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, PL.
(540) yasumi
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, mydła lecznicze, szampony, żele pod prysznic, żel oczyszczający, mleczko oczyszczające, peeling do ciała, olejek do ciała, olejki do celów kosmetycznych, preparaty do kąpieli, sole do kąpieli, preparaty do pielęgnacji
ciała, preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji nóg, preparaty do pielęgnacji paznokci, balsamy do ciała, balsam do twarzy, balsam do masażu, wosk
do masażu, preparaty do pielęgnacji włosów, odżywka do włosów,
serum, toniki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, ampułki kosmetyczne, krem, kremy kosmetyczne, krem do ciała, krem do twarzy,
krem do stóp, krem do rąk, olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], esencje eteryczne, kadzidełka, antyperspiranty, perfumy,
woda zapachowa, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty
do makijażu, cienie do powiek, linery, kredki do oczu, konturówki
do oczu, podkład do twarzy, puder, róż do policzków, błyszczyki, pomadka do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk
do depilacji, lakiery do paznokci, 10 aparaty i instrumenty medyczne,
aparaty, urządzenia i przyrządy do celów rehabilitacyjnych, aparaty
i przyrządy do masażu, aparaty wibracyjne do masażu, urządzenia
do masażu wibracyjnego i estetycznego, przyrządy do masażu kosmetycznego, przyrządy do leczniczych ćwiczeń fizycznych, aparaty
i przyrządy do fizjoterapii i fizykoterapii, urządzenia terapeutyczne,
Iampy do celów leczniczych oraz urządzenia do światłolecznictwa, ciepłolecznictwa i elektroterapii, pasy do celów leczniczych,
pasy elektryczne do celów leczniczych, przyrządy do hydroterapii,
44 usługi w zakresie odnowy biologicznej, SPA, usługi kosmetycz-
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ne, salony piękności, usługi kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej
i upiększającej, usługi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej twarzy
i ciała, usługi w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych
włosów i skóry głowy, usługi pielęgnacji dłoni i stóp, pedicure i manicure, epilacja, depilacja, usługi w zakresie dermatologii estetycznej
i leczniczej, udzielanie porad z zakresu kosmetyki, porady dietetyczne, usługi w zakresie masażu, okładów, usługi rehabilitacyjne, fizykoterapii, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biologicznej, aromatoterapia. fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, rehabilitacja,
usługi doradcze w zakresie sprzętu kosmetycznego, medycznego,
do odnowy biologicznej.

(111) 292510
(220) 2016 04 26
(210) 455584
(151) 2016 11 25
(441) 2016 07 04
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków
Trybunalski, PL.
(540) Arthrocollagen
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych
i hodowlanych.
(111) 292511
(220) 2016 05 25
(210) 455667
(151) 2016 11 28
(441) 2016 08 01
(732) PIETRYSKA-GORCZYCA AGNIESZKA, Łódź, PL.
(540) VPremium
(540)
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i obsługa zjazdów, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone
w związku z organizowaniem szkoleń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

(111) 292513
(220) 2016 04 29
(210) 455736
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) EVERGREEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce, PL.
(540) wapcal
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy, odżywki dla roślin, środki
chemiczne dla rolnictwa, środki ochrony roślin przeciw patogenom,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki chemiczne do ochrony roślin inne niż
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, środki do regulacji wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin, preparaty chemiczne adsorbujące, środki
chemiczne do stosowania w ogrodnictwie inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw pasożytom, środki chemiczne dla
ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla leśnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, 5 biocydy, fungicydy, herbicydy, środki
chemiczne dla leśnictwa (herbicydy), herbicydy do użytku w rolnictwie, środki przeciw pasożytom, środki owadobójcze, 31 ziarna naturalne, ziarna (zboże), ziarna (nasiona), ziarno siewne, ziarna rolnicze
do siewu, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, ziarno do żywienia
zwierząt, produkty rolne (nieprzetworzone), płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, zwierzęta żywe, świeże owoce
i warzywa, nasiona, rośliny, rośliny naturalne (żywe), naturalne jadalne rośliny (nieprzetworzone), kwiaty, żywe kwiaty naturalne, karma
dla zwierząt, słód.

(531) 27.05.01, 26.02.08
(510), (511) 6 rury i rurki metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych,
metalowe, złączki rur metalowe, 11 filtry części instalacji domowych
lub przemysłowych, filtry do wody pitnej, rury (części instalacji sanitarnych), zawory termostatyczne (części instalacji ogrzewczych),
zmiękczacze wody (urządzenia i instalacje), 17 uszczelki do rur, rury
(zbrojenia niemetalowe), złączki (niemetalowe) rur.

(111) 292514
(220) 2016 04 30
(210) 455834
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE GABI-JERCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Piaski, PL.
(540) gabi MEBLE
(540)

(111) 292512
(220) 2016 04 28
(210) 455705
(151) 2016 10 05
(441) 2016 06 20
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) IMBA
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe (CD-ROM-y), publikacje
elektroniczne (moduły ładowalne), wszystkie powyższe z wyłączeniem oprogramowania do dozymetrii, oprogramowania do oszacowywania dawek napromieniowania i obliczania wewnętrznych
dawek napromieniowania, oprogramowania do identyfikacji dawek
gazów lub promieniowania wdychanych lub pochłoniętych przez
osobę, 16 albumy, atlasy, afisze broszury, czasopisma (periodyki),
formularze (blankiety, druki), książki, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, poradniki, plakaty,
plansze, publikacje, wydawnictwa periodyczne, aperiodyczne i akcydensowe, wkładki do wydawnictw oraz inne materiały drukowane
prezentujące w dowolnym układzie informacje wybrane według dowolnie ustalonych kryteriów, 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo
zawodowe-porady w zakresie edukacji lub kształcenia, nauczanie,
instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizacja i prowadzenie
dydaktyki i nauczania-także drogą elektroniczną (e-learning), publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów-innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów inne niż reklamowe, publikowanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, meble kuchenne (szafki, narożniki kuchenne, stoły, taborety, krzesła, komody), meble pokojowe, meble biurowe, meble systemowe, meble tapicerowane: fotele, kanapy, sofy,
zestawy wypoczynkowe, ramy do obrazów, lustra (meble), wieszaki
na ubrania, zagłówki, parawany (meble), podnóżki, drzwi do mebli,
serwantki, 35 usługi sprzedaży na rzecz osób trzecich w ramach prowadzonego salonu, sklepu i/lub hurtowni mebli i ich części, mebli
kuchennych, osprzętu do mebli, usługi pośrednictwa handlowego
w obrocie meblami, wyrobami z drewna i wyrobami wyposażenia
wnętrz, sprzętu oświetleniowego, artykułów użytku domowego,
37 usługi w zakresie wykańczania mebli, usługi stolarskie (naprawy), usługi tapicerskie i renowacja mebli, usługi ogólno-budowlane w tym murarstwo, montaż rusztowań, malowanie, tapetowanie, 40 usługi stolarskie, 42 usługi w zakresie projektowania mebli
do kuchni, salonów, mieszkań, domów, wzornictwo przemysłowe,
stylizacja mebli, usługi projektowania wnętrz.
(111) 292515
(220) 2016 05 04
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) Lo Lou pre PRESTIGE TRUE COLORS

(210) 455979
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(540)

(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLACY DO RAKIET
(510), (511) 36 usługi w zakresie: operacji bankowych, finansów,
analiz finansowych, kredytowania, obrotu papierami wartościowymi, usługi dotyczące pożyczek, operacji kredytowych i debetowych,
emisji i obsługi kart kredytowych i debetowych, usługi kas oszczędnościowych, usługi doradztwa finansowego, usługi w zakresie płatności, zarządzania inwestowaniem produktów oszczędnościowych,
spłaty ratalne, sponsoring finansowy, usługi w zakresie transakcji
finansowych i pożyczek, usługi i doradztwo ubezpieczeniowe, oszacowania finansowe w celach ubezpieczeniowych i w zakresie bankowości, 41 usługi dostarczania gier on-line z sieci komputerowej, gry
niepobieralne za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie i prowadzenie wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym,
edukacyjnym.

Kolor znaku: biały, szary, różowy, złoty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.07.01, 05.13.25, 19.03.03, 26.15.11, 05.05.01
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 292516
(220) 2016 05 06
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) CIECHANOWICZ PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) PC-PROJEKT
(540)

(210) 456054

Kolor znaku: czarny, szary, biały, pomarańczowy
(531) 07.11.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 wykonawstwo dróg i mostów, w tym ich utrzymanie
i konserwacja, nadzór inwestorski i nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych, 39 eksploatacja dróg i mostów tj. opracowywanie
ewidencji dróg i mostów oraz tworzenie systemów referencyjnych
dróg, zarządzanie ruchem drogowym, monitoring i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę organizacji ruchu
drogowego, 42 opracowywanie projektów, ocen, opinii, badań oraz
sporządzanie raportów w dziedzinie naukowej i technologicznej,
w tym doradztwo techniczne, kontrola stanu technicznego dróg
i diagnozowanie nawierzchni drogowych.
(111) 292517
(220) 2016 05 09
(210) 456120
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) ANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) CZESKI FILM
(510), (511) 29 owoce mrożone, owoce mrożone bez dodatków,
owoce mrożone formowane do natychmiastowego spożycia, owoce
przetworzone, warzywa mrożone, warzywa mrożone bez dodatków,
warzywa mrożone formowane do natychmiastowego spożycia, warzywa przetworzone, 30 desery bezmleczne z owoców mrożonych,
desery mleczne z owocami mrożonymi, desery z owoców mrożonych
z dodatkami mlecznymi, desery bezmleczne z warzyw mrożonych,
desery mleczne z warzywami mrożonymi, desery z warzyw mrożonych z dodatkami mlecznymi, sorbety, lody, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu owoców i warzyw mrożonych, owoców i warzyw przetworzonych, deserów owocowych
i warzywnych bezmlecznych i mlecznych, sorbetów, lodów, napojów
bezalkoholowych.
(111) 292518
(151) 2016 12 08
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(220) 2016 05 09
(441) 2016 07 04

(210) 456128

(111) 292519
(220) 2016 05 11
(210) 456197
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) ZAKŁADY MIĘSNE PEKPOL OSTROŁĘKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Ostrołęka, PL.
(540) DZIARSKIE JARSKIE
(510), (511) 29 konserwy warzywne, przetwory z warzyw, gotowe
dania warzywne.
(111) 292520
(220) 2016 05 11
(210) 456200
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) SWISSPOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, PL.
(540) czarna mamba
(540)

(531) 03.11.01, 26.02.07, 26.04.01, 26.04.15, 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe niemetalowe, niemetalowe elementy budynków i budowli
jak elementy dachowe, elementy ścian zewnętrznych i wewnętrznych, elementy stropowe i podłogowe do izolacji cieplnej, ogniowej,
wodnej, pokrycia elewacji, dachów i ścian budynków i budowli niemetalowe, bitumiczne powłoki dachowe, bitumy niemetalowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane,
krokwie dachowe, łupki dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe,
dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachowych, niemetalowe daszki dla budownictwa, gonty niemetalowe,
papa, papa zespolona z innymi materiałami izolacyjnymi dla budownictwa i prac remontowych.
(111) 292521
(220) 2016 05 12
(210) 456286
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 04
(732) ERGO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miasteczko Śląskie, PL.
(540) ep
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, kleje [klejenie], kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do płytek ściennych, preparaty do klejenia, kleje do tapetowania, preparaty ognioodporne, 17 dźwiękoszczelne materiały,
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materiały dźwiękoszczelne do budynków, artykuły i materiały dźwiękochłonne, płyty dźwiękochłonne, płyty dźwiękochłonne do użytku
w budownictwie, taśmy izolacyjne, listwy izolacyjne, taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego, medycznego czy domowego, taśmy przylepne nie do użytku biurowego, medycznego
czy domowego, srebrna taśma klejąca, taśmy do izolacji elektrycznej,
materiały do uszczelniania okien i drzwi, odgrody akustyczne do celów izolacji akustycznej, akrylowe żywice [półprodukty], materiały
izolacyjne, farby izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, ognioodporne materiały izolacyjne, izolatory, wypełnienia
do szczelin kompensacyjnych, półprzetworzone żywice syntetyczne, sztuczne żywice [półprodukty], tkaniny izolacyjne, uszczelnienia
wodoodporne, pierścienie uszczelniające, materiały uszczelniające,
materiały do uszczelniania, wełna mineralna [izolator], materiały
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zaprawy izolacyjne,
19 balustrady niemetalowe, belki niemetalowe, szkło bezodpryskowe, boazeria niemetalowa, płyty budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe
dla budownictwa, drewno obrobione, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, szkło izolacyjne [budownictwo], korek
aglomerowany do budownictwa, kątowniki niemetalowe, listwy
niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe,
ramy okienne niemetalowe, okna niemetalowe, drzwi niemetalowe,
ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe,
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, podłogowe płytki
niemetalowe, powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe
dla budownictwa, niemetalowe słupy, sufity niemetalowe, ścianki
działowe niemetalowe, wyłożenia ścian niemetalowe do budownictwa, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, okrycia
niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe pokrycia sufitów,
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk targowych i sklepów,
budownictwo, czyszczenie okien, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, usługi doradztwa budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż
drzwi i okien, izolowanie budynków, nadzór budowlany, konsultacje
budowlane, usługi hydrauliczne, wynajem sprzętu budowlanego.

(111) 292522
(220) 2016 05 12
(210) 456287
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 04
(732) NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Nowe Południe
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projektowania i aranżacji wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.
(111) 292523
(220) 2016 05 12
(210) 456293
(151) 2016 10 19
(441) 2016 07 04
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eden Nepal meditation
(510), (511) 3 płyny i proszki do prania, wybielacze, płyny do płukania, środki do czyszczenia.
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(111) 292524
(220) 2016 05 13
(210) 456329
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) KISIEL LUCJA, KISIEL SŁAWOMIR, PRZYBYŁOWSKA ANITA,
JANASZEK EDYTA, KISIEL JAKUB L&S KISIEL SPÓŁKA CYWILNA,
Niwa Babicka, PL.
(540) Jakubowa izba
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 07.01.09, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 potrawy na bazie: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny,
ekstrakty mięsne, warzywa konserwowane, mrożone, suszone, warzywa gotowane, warzywa smażone, potrawy kuchni staropolskiej,
w szczególności zupy, pasztety, krokiety, flaki, bigos, smalec, kaszanka, kiełbasy, szynka, śledzie, pikle, placki ziemniaczane, galaretki,
dżemy, marmolada, konfitury, masło, kompoty, pasty do kanapek,
korniszony, kapusta kwaszona, jaja, mleko, sery, oleje i tłuszcze jadalne, mleczne produkty i mleczne napoje, serwatka, sałatki warzywne,
śmietana, wątróbka, wędliny, ryby morskie, ryby słodkowodne, ryby
konserwowane, owoce morza: homary, krewetki, langusty, małże,
ostrygi oraz kalmary, 41 organizowanie i obsługa: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, przyjęć okolicznościowych, wesel, organizowanie bali, zabaw, dyskotek, planowanie i organizowanie przyjęć okolicznościowych, spotkań, usługi klubowe,
w tym rozrywka i nauczanie, prowadzenie nocnych klubów, obsługa
pól golfowych, parki rozrywki, usługi związane z organizacją wypoczynku, 43 prowadzenie karczmy, pubów, restauracji, w tym restauracji samoobsługowych, kawiarni, kafeterii, placówek gastronomicznych, barów szybkiej obsługi-snack barów, prowadzenie hoteli,
moteli, pensjonatów, rezerwacje hotelowe, rezerwacje i wynajmowanie noclegów, udostępnianie terenów i urządzeń kempingowych,
usługi związane z przygotowywaniem żywności i napojów,przygotowywanie dań na zamówienia i dostarczanie do domu, catering.
(111) 292525
(220) 2016 05 13
(210) 456351
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziekanów Nowy, PL.
(540) bojan tradycyjne
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów słodowych, wódki, napojów alkoholowych, usługi
w zakresie marketingu i reklamy, promocja sprzedaży, organizowanie targów, wystaw i festynów w celach handlowych i reklamowych.
(111) 292526
(220) 2016 05 13
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 04
(732) KRASZEWSKA ANNA LINE, Głogów, PL.
(540) miód cytryna
(540)

(210) 456362

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 05.07.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bluzy, kombinezony, bielizna wchłaniająca pot, czepki kąpielowe, getry, czapki jako nakrycia głowy, kąpielówki, kamizelki, kostiumy kąpielowe, kombinezony dla narciarzy wodnych, koszulki gimnastyczne, kurtki jako odzież, legginsy, obuwie: gimnastyczne,
piłkarskie, sportowe, plażowe, odzież: gimnastyczna, wodoodporna,
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dla automobilistów, automobilistów, pantofle kąpielowe, osłony,
daszki do czapek także przeciwsłoneczne, płaszcze kąpielowe, pończochy wchłaniające pot, potniki, rękawice narciarskie, sandały kąpielowe, skarpetki, slipy, spódnico-spodenki tenisowe, spodnie, swetry,
T-shirty, trykoty jako ubrania, wyroby pończosznicze, 41 instruktaże,
informacja o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć
fitness, usługi klubu zdrowia i poprawiania kondycji, usługi trenera
osobistego, usługi trenerskie, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, masaż,
salony piękności, usługi terapeutyczne, usługi sauny, usługi solarium.

(111) 292527
(220) 2016 05 13
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) MAJEWSKI MARIUSZ DOX, Zawiercie, PL.
(540) Ginseng Energy pink fury MAX ENERGY
(540)

(210) 456365

Kolor znaku: srebrny, szary, jasnoróżowy, ciemnoróżowy,
fioletowy, czarny, biały
(531) 19.03.01, 19.01.04, 25.05.02, 27.05.01, 27.05.17, 26.04.02,
29.01.15
(510), (511) 5 odżywki dla sportowców, produkty dietetyczne wspomagające dietę dla sportowców, napoje lecznicze, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje energetyzujące
do celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych,
substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
dla celów leczniczych, 29 napoje na bazie mleka, napoje na bazie jogurtu, 30 cukierki, słodycze, czekolady, lody, praliny, ciasta, ciastka,
wyroby cukiernicze, batony zbożowe, batony energetyczne, gumy
do żucia, 32 piwo, wody mineralne, wody źródlane, wody gazowane,
wody niegazowane, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające,
napoje energetyczne, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje serwatkowe, napoje izotoniczne, napoje hipertoniczne, napoje hipotoniczne, napoje owocowe, soki owocowe,
nektary owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, 33 napoje
energetyczne zawierające alkohol, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej napojów energetycznych, napojów energetyzujących,
napojów izotonicznych, napojów hipertonicznych, napojów hipotonicznych, soków, napojów owocowych, wód mineralnych, syropów,
koncentratów do przyrządzania napojów, napojów dla sportowców,
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie napojów energetycznych,
napojów energetyzujących, napojów izotonicznych, napojów hipertonicznych, napojów hipotonicznych, soków, napojów owocowych,
wód mineralnych, syropów, koncentratów do przyrządzania napojów, napojów dla sportowców, dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych w tym katalogów.
(111) 292528
(220) 2016 05 13
(151) 2016 12 01
(441) 2016 07 18
(732) ZAPART MARIUSZ MZ, Tarnów, PL.
(540) JPARTS
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 15.07.01, 15.07.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki jako narzędzia maszynowe, silniki
z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, inkubatory do jaj, automaty
sprzedające, chłodnice do silników, cylindry do silników, filtry jako części
maszyn lub silników, filtry bębnowe, filtry do oczyszczania chłodzącego
powietrza, do silników, filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza,
do silników, filtry do silników, filtry oleju jako części maszyn, filtry oleju
do silników, filtry paliwa, filtry powietrza do silników, głowice cylindrów
do silników, kolektory wydechowe do silników, kolektory wydechowe
do silników, pasy do silników, pompy jako części maszyn lub silników,
pompy do chłodzenia silników, sprężarki chłodnicze do instalacji grzewczych, świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, tłoki do silników, tłumiki do silników, tłumiki do wydechów, układy
wydechowe do pojazdów, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania: wentylatory do silników, wtryskiwacze
paliwa do silników, złącza uszczelniające jako części silników, 12 pojazdy,
urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie,
amortyzatory jako części pojazdów, amortyzatory do pojazdów, amortyzatory do samochodów, amortyzatory pneumatyczne do amortyzowania kabin kierowcy, amortyzatory zawieszenia do samochodów,
automatyczne skrzynie biegów do samochodów osobowych, bębny
hamulcowe do pojazdów lądowych, cylindry amortyzujące jako części
do pojazdów, cylindry hamulcowe do pojazdów, części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, części i akcesoria do pojazdów lądowych,
części konstrukcyjne do samochodów, hamulce do samochodów osobowych, kierownice do samochodów, klocki hamulcowe do pojazdów,
linki hamulców do pojazdów, lusterko do pojazdu, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łożyska kół do pojazdów lądowych, łożyska osiowe do pojazdów lądowych, mechanizmy
napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, opony do pojazdów
mechanicznych, pierścienie uszczelniające do zbiorników paliwa do pojazdów lądowych, pompy powietrza do samochodów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze do łożysk oporowych sprzęgła do pojazdów
lądowych, tarcze hamulcowe do pojazdów, układy kierownicze do pojazdów lądowych, układy zawieszenia do samochodów, wały rozrządu
do pojazdów lądowych, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki
przednich świateł, zawieszenia do pojazdów, zawieszenia kół, zbiorniki
paliwa do pojazdów, zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, zębatki kierownicze do pojazdów, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, takie jak: instalowanie wyposażenia samochodowego, konserwacja samochodów, naprawa karoserii samochodowych, naprawy
i obsługa samochodów, naprawy samochodów, przegląd samochodów,
usługi wymiany oleju samochodowego, wulkanizacja opon samochodowych [naprawa].
(111) 292529
(220) 2016 05 16
(210) 456398
(151) 2016 12 01
(441) 2016 07 18
(732) GABRIEL TOMASZ FC NALEŚNIKI, Wrocław, PL.
(540) fc naleśniki
(540)

(210) 456374
Kolor znaku: czarny, żółty, pomarańczowy, czerwony, biały
(531) 07.01.06, 07.11.25, 26.01.03, 26.01.05, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.15, 07.05.02
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(510), (511) 41 doradztwo kulinarne, usługi związane z organizacją
i obsługą dyskoteki, nocne kluby, organizowanie balów, organizowanie przyjęć, przyjęcia, 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi,
hotele, kafeterie, kawiarnie, przygotowanie dań na zamówienie oraz
ich dostawa, restauracje, restauracje samoobsługowe, snack-bary.

(111) 292530
(220) 2016 05 16
(210) 456413
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA, Wilkowa Wieś, PL.
(540) BIO minki
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 02.09.99, 26.04.14, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce i warzywa, w tym owoce i warzywa marynowane, konserwowane, kandyzowane, mrożone, gotowane i suszone, przetwory owocowe i warzywne, w tym dżemy,
galaretki, kompoty oraz pasty owocowe i warzywne, przetworzone
grzyby, przetworzone orzechy, nasiona i ziarna, przetworzone nasiona roślin strączkowych, suche nasiona roślin strączkowych, mieszanki owoców, nasion i/lub orzechów, w tym mieszanki składające się głównie z suszonych owoców, nasion i/lub orzechów, masło
arachidowe, chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, oleje jadalne,
tłuszcze jadalne, olej kokosowy, żywność dietetyczna nie do celów
leczniczych zawarta w tej klasie, 30 suszone mieszanki składające
się głównie ze zboża, zboża i produkty powstałe z mielenia zboża,
w tym kasze i płatki zbożowe, przetwory spożywcze na bazie ziaren,
przetworzone ziarna zbóż, musli, batony zbożowe, batony musli
i batony czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze i słodycze, w tym: cukierki, żelki, galaretki i pianki, żywność dietetyczna
nie do celów leczniczych zawarta w tej klasie, 31 orzechy, nasiona
i ziarna naturalne, nieprzetworzone orzechy, nasiona i ziarna, świeże
nasiona roślin strączkowych, produkty rolne, ogrodnicze oraz leśne,
nie ujęte w innych klasach, żywność dietetyczna nie do celów leczniczych zawarta w tej klasie.
(111) 292531
(220) 2016 05 16
(210) 456465
(151) 2016 12 01
(441) 2016 07 18
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ,
Mirków, PL.
(540) CLINDA
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
(111) 292532
(220) 2016 05 16
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) PALIGA ROBERT, Wrocław, PL.
(540) RP robert paliga szkolenia i doradztwo
(540)

(210) 456472

Kolor znaku: niebieski, szary, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, 36 doradztwo w sprawach finansowych, 45 usługi w zakresie ochrony.
(111) 292533
(151) 2016 12 05

(220) 2016 05 16
(441) 2016 08 16

(210) 456478
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(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) GOLDESIN ALERSTOP
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, odżywcze
suplementy diety, płyny farmaceutyczne, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 10 urządzenia rozpylające do aerozoli
do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, rozpylacze
do celów leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do celów leczniczych, inhalatory.
(111) 292534
(220) 2016 05 16
(210) 456499
(151) 2016 12 01
(441) 2016 07 18
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) profi
(510), (511) 29 mięso i ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, konserwy mięsne, wyroby wędliniarskie, pasztety, pasztety mięsne,
pasztety mięsne z warzywami i/lub grzybami i/lub przyprawami i/
lub ziołami, tłuszcze do smarowania, smalec, smalec z czosnkiem i/
lub warzywami, drób, przetwory z drobiu, wędliny drobiowe, pasztety drobiowe, pasztety drobiowe z warzywami i/lub grzybami i/lub
przyprawami i/lub ziołami, dziczyzna, pasztety z dziczyzny, ryby nieżywe, przetwory z ryb, pasztety rybne, pasty rybne, jaja, mleko i produkty z mleka, pasty do smarowania zawierające tłuszcz, wyroby kulinarne, sałatki warzywne, sałatki warzywne z dodatkiem przypraw i/
lub ziół i/lub majonezu, sałatki warzywne z dodatkiem kiełków roślin
i/lub zarodków roślin, sałatki owocowo-warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół, chrupki ziemniaczane, dania gotowe z warzyw, dania gotowe warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw,
mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw,
mieszanki warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/
lub makaronów, mieszanki warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub
ryżu i/lub kasz i/lub makaronów i sosów, mieszanki warzywno-mięsne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów
z przyprawami i/lub sosami, zupy i składniki do ich przyrządzania
nie ujęte w innych klasach, wyroby garmażeryjne, gotowe lub wstępnie przygotowane posiłki składające się z mięsa i warzyw, przetwory
warzywno-mięsne i mięsne, dania gotowe warzywno-mięsne i mięsne, w szczególności fasolka po bretońsku, fasolka w sosie pomidorowym, bigos, flaczki, gołąbki w sosie pomidorowym, kiełbasy i kiełbaski, kiełbaski w sosie pomidorowym, pulpety w sosie pomidorowym,
krokiety z mięsem, krokiety z kapustą i grzybami, mrożone dania
gotowe wegetariańskie, 30 kawa i namiastki kawy, herbata, herbaty owocowe, kakao i wyroby na bazie kakao, napoje na bazie kakao,
czekolada, wyroby czekoladowe, napoje na bazie czekolady, wyroby
cukiernicze, słodycze, cukierki, galaretki owocowe, wyroby piekarnicze, chipsy, płatki kukurydziane, mrożonki zawarte w tej klasie, lody
i desery lodowe, sorbety, mrożone desery, miód i namiastki miodu,
bita śmietana, cukier, płatki zbożowe suszone, preparaty zbożowe,
musli, ryż, kasze spożywcze, płatki owsiane, mąka, potrawy na bazie
mąki, mrożone wyroby mączne, makarony, pizze, drożdże, proszki
do pieczenia, cukier waniliowy, sól, sole przyprawowe, musztarda,
ocet, keczup, majonez, soda oczyszczona, budynie, kisiel, aromaty do żywności, preparaty aromatyczne, aromaty do ciast, enzymy
do ciast, sosy, sosy spożywcze, sosy do sałat, sosy mięsne, przyprawy
i mieszanki przyprawowe, pieprz ziołowy, wyroby kulinarne na bazie
mąki takie jak: pyzy drożdżowe, pyzy ziemniaczane, pyzy ziemniaczane z mięsem, knedle, kluski, kluski leniwe, kluski śląskie, kopytka.
pierogi, pierogi z serem, pierogi z owocami, pierogi z serem i owocami, pierogi z mięsem, pierogi z mięsem i grzybami, pierogi z kapustą
i grzybami, pierogi ruskie, naleśniki z serem, naleśniki z owocami,
zioła konserwowane, suszone, gotowane i mrożone, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne nie ujęte w innych klasach, świeże zioła, kiełki
roślin, zarodki roślin, owoce świeże, owoce runa leśnego, warzywa
świeże, rośliny strączkowe świeże, soczewica świeża, orzechy, grzyby
świeże, korzenie spożywcze, ogórki świeże, oliwki świeże, ziemniaki, kapusta, nasiona, ziarna, rośliny i kwiaty naturalne, cebulki kwiatowe, krzewy, zioła ogrodowe świeże, karma dla zwierząt, 32 wody
mineralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje, zwłaszcza napoje
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chłodzące na bazie wody, bezalkoholowe napoje, w tym napoje gazowane i niegazowane, soki owocowe, soki warzywne, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, lemoniady, napoje
bezalkoholowe, drinki bezalkoholowe, syropy, esencje, koncentraty
i inne preparaty do przygotowywania napojów.

prawnych, w tym świadczone on-line, sporządzanie ekspertyz prawnych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, usługi asystentów prawnych, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne pro bono.

(111) 292535
(220) 2016 05 16
(210) 456522
(151) 2016 12 02
(441) 2016 07 18
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane, PL.
(540) PKL
(540)

(111) 292538
(220) 2016 05 16
(210) 456526
(151) 2016 12 02
(441) 2016 07 18
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane, PL.
(540) KASPROWY WIERCH
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, granatowy
(531) 06.01.02, 06.01.04, 26.03.04, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi przewozowe kolejami linowymi.
Kolor znaku: granatowy
(531) 06.01.02, 07.11.15, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.13, 27.05.01,
29.01.04, 18.01.14
(510), (511) 39 usługi przewozowe kolejami linowymi.
(111) 292536
(220) 2016 05 16
(210) 456524
(151) 2016 12 02
(441) 2016 07 18
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane, PL.
(540) PKLpass
(540)

(111) 292539
(220) 2016 05 16
(210) 456528
(151) 2016 12 02
(441) 2016 07 18
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane, PL.
(540) GUBAŁÓWKA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, granatowy
(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi przewozowe kolejami linowymi.

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 06.01.02, 06.01.04, 07.11.15, 18.01.14, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi przewozowe kolejami linowymi.
(111) 292537
(220) 2016 05 16
(210) 456525
(151) 2016 12 02
(441) 2016 06 20
(732) SOŁTYSIŃSKI KAWECKI & SZLĘZAK-KANCELARIA RADCÓW
PRAWNYCH I ADWOKATÓW SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SOŁTYSIŃSKI KAWECKI & SZLĘZAK
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe dotyczące zarządzania kancelarią prawną, oprogramowanie komputerowe z dziedziny
prawa i prowadzenia firmy, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie danych, 16 czasopisma prawnicze i biznesowe, książki o tematyce prawnej i biznesowej, 41 edukacja prawna,
kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, nauczanie prawa, publikowanie dokumentów z dziedziny prawa, w tym publikowanie on-line,
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących prawa, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i wystaw o tematyce prawnej i biznesowej,
45 badania prawne, badanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo prawne, w tym świadczone on-line, dostarczanie informacji
prawnych, kompilacja informacji prawnych, licencjonowanie baz danych jako usługi prawne, licencjonowanie koncepcji franczyzowych
jako usługi prawne, licencjonowanie materiałów drukowanych jako
usługi prawne, licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo w ramach usług prawnych, licencjonowanie oprogramowania komputerowego jako usługi prawne, mediacja jako usługi
prawne, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów
doradztwa prawnego, organizowanie świadczenia usług prawnych,
pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo
procesowe, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień

(111) 292540
(220) 2016 05 16
(210) 456537
(151) 2016 12 02
(441) 2016 07 18
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane, PL.
(540) PALENICA
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, zielony, ciemnozielony, granatowy,
biały
(531) 24.09.06, 24.09.22, 26.03.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 usługi przewozowe kolejami linowymi.
(111) 292541
(220) 2016 05 16
(210) 456538
(151) 2016 12 02
(441) 2016 07 18
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane, PL.
(540) MOSORNY GROŃ
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, granatowy
(531) 05.01.01, 05.01.08, 05.01.16, 06.19.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi przewozowe kolejami linowymi.
(111) 292542
(220) 2016 05 16
(210) 456547
(151) 2016 10 19
(441) 2016 06 20
(732) STOWARZYSZENIE BIEG LWA, Wągrowiec, PL.
(540) TRIATHLON LWA
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(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 03.01.01, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, 41 organizowanie
zawodów sportowych.
(111) 292543
(220) 2016 05 17
(210) 456562
(151) 2016 12 07
(441) 2016 08 16
(732) WESOŁOWSKA AGNIESZKA CONCEPT, Kościno, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 03.11.10, 26.13.01, 26.13.25, 29.01.08
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria z elementami skórzanymi, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, 18 torby, torebki, skórzane torebki, saszetki, kosmetyczki, kuferki, torby płócienne, torby kurierskie, torby myśliwskie, torby gimnastyczne, sportowe
torby, torby lekkoatletyczne, torby sportowe, torby plażowe, torby
turystyczne, torby wodoodporne, torby alpinistyczne, torby przenośne, torby podróżne, torby uniwersalne, torby szkolne, torby biwakowe, torby pamiątkowe, torby na zakupy, torby podróżne [podręczne],
niewielkie torby podróżne, torby do pracy, uniwersalne torby sportowe, uniwersalne torby gimnastyczne, teczki, aktówki, sznurówki
skórzane, sznury skórzane, sznurowadła (skórzane), portmonetki
skórzane, walizki skórzane, portfele skórzane, sakiewki skórzane,
opaski skórzane, skórzane smycze, skórzane nici skręcone, skórzane
walizki podróżne, aktówki [wyroby skórzane], pudła skórzane na kapelusze, skórzane torby na zakupy, pokrowce skórzane na sprężyny,
torby skórzane, skórzane pasy na ramię, zestawy podróżne [wyroby skórzane], torby podróżne [wyroby skórzane], paski pod brodę
skórzane, pokrowce skórzane na płytkowe sprężyny, skórzane etui
na karty kredytowe, skórzane portfele na karty kredytowe, etui
na karty [wyroby skórzane], paski skórzane [inne niż odzież], szkockie
torebki futrzane lub skórzane [sporran], torby skórzane na narzędzia,
bez zawartości, bransoletki skórzane, imitacje skóry, skóry zwierzęce,
skóry zwierzęce, skóry surowe, nici ze skóry, pudełka ze skóry, ćwieki
ze skóry, moleskin [imitacja skóry ], teczki ze skóry, pudełka ze skóry
lub ze skóry wtórnej, paski z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry, uprząż wykonana ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, obrobione
lub półobrobione skóry, wyroby rymarskie ze skóry, torby z imitacji
skóry, portmonetki (wyroby ze skóry), etui z imitacji skóry, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, 35 usługi oferowania
w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, hurtowniach, w sieci
komputerowej, w tym w sklepach internetowych w drodze sprzedaży wysyłkowej towarów: torby, torebki, skórzane torebki, saszetki,
kosmetyczki, kuferki, torby płócienne, torby kurierskie, torby myśliwskie, torby gimnastyczne, sportowe torby, torby lekkoatletyczne, torby sportowe, torby plażowe, torby turystyczne, torby wodoodporne,
torby alpinistyczne, torby przenośne, torby podróżne, torby uniwersalne, torby szkolne, torby biwakowe, torby pamiątkowe, torby na zakupy, torby podróżne [podręczne], niewielkie torby podróżne, torby
do pracy, uniwersalne torby sportowe, uniwersalne torby gimnastyczne, teczki, aktówki, sznurówki skórzane, sznury skórzane, sznurowadła (skórzane), portmonetki skórzane, walizki skórzane, portfele skórzane, sakiewki skórzane, opaski skórzane, skórzane smycze,
skórzane nici skręcone, skórzane walizki podróżne, aktówki [wyroby
skórzane], pudła skórzane na kapelusze, skórzane torby na zakupy,
pokrowce skórzane na sprężyny, torby skórzane, skórzane pasy na ramię, zestawy podróżne [wyroby skórzanej, torby podróżne [wyroby
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skórzane], paski pod brodę skórzane, pokrowce skórzane na płytkowe sprężyny, skórzane etui na karty kredytowe, skórzane portfele
na karty kredytowe, etui na karty [wyroby skórzane], paski skórzane
[inne niż odzież], szkockie torebki futrzane lub skórzane [sporran],
torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, bransoletki skórzane,
imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry zwierzęce, skóry surowe, nici
ze skóry, pudełka ze skóry, ćwieki ze skóry, moleskin [imitacja skóry],
teczki ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, paski z imitacji
skóry, torebki wykonane ze skóry, uprząż wykonana ze skóry, zawory,
wentyle ze skóry, obrobione lub półobrobione skóry, wyroby rymarskie ze skóry, torby z imitacji skóry, portmonetki (wyroby ze skóry),
etui z imitacji skóry, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów: torby, torebki,
skórzane torebki, saszetki, kosmetyczki, kuferki, torby płócienne, torby kurierskie, torby myśliwskie, torby gimnastyczne, sportowe torby,
torby lekkoatletyczne, torby sportowe, torby plażowe, torby turystyczne, torby wodoodporne, torby alpinistyczne, torby przenośne,
torby podróżne, torby uniwersalne, torby szkolne, torby biwakowe,
torby pamiątkowe, torby na zakupy, torby podróżne [podręczne],
niewielkie torby podróżne, torby do pracy, uniwersalne torby sportowe, uniwersalne torby gimnastyczne, teczki, aktówki, sznurówki
skórzane, sznury skórzane, sznurowadła (skórzane), portmonetki
skórzane, walizki skórzane, portfele skórzane, sakiewki skórzane,
opaski skórzane, skórzane smycze, skórzane nici skręcone, skórzane
walizki podróżne, aktówki [wyroby skórzane], pudła skórzane na kapelusze, skórzane torby na zakupy, pokrowce skórzane na sprężyny,
torby skórzane, skórzane pasy na ramię, zestawy podróżne [wyroby skórzane], torby podróżne [wyroby skórzane], paski pod brodę
skórzane, pokrowce skórzane na płytkowe sprężyny, skórzane etui
na karty kredytowe, skórzane portfele na karty kredytowe, etui
na karty [wyroby skórzane], paski skórzane [inne niż odzież], szkockie
torebki futrzane lub skórzane [sporran], torby skórzane na narzędzia,
bez zawartości, bransoletki skórzane, imitacje skóry, skóry zwierzęce,
skóry zwierzęce, skóry surowe, nici ze skóry, pudełka ze skóry, ćwieki
ze skóry, moleskin [imitacja skóry], teczki ze skóry, pudelka ze skóry
lub ze skóry wtórnej, paski z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry, uprząż wykonana ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, obrobione
lub półobrobione skóry, wyroby rymarskie ze skóry, torby z imitacji
skóry, portmonetki (wyroby ze skóry), etui z imitacji skóry, pojemniki
na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, biżuteria, biżuteria z elementami skórzanymi, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku
osobistego.

(111) 292544
(220) 2016 05 18
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) SBB ENERGY
(540)

(210) 456616

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina, paliwa lotnicze, smary, 7 maszyny i urządzenia wraz z częściami zamiennymi dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa,
elektrociepłowni, spalarni, urządzenia oraz instalacje do produkcji
energii elektrycznej takie jak: generatory energii elektrycznej w tym
generatory prądu napędzane energią wiatru, generatory energii
elektrycznej w tym generatory prądu napędzane energią wody, silniki do wytwarzania energii elektrycznej, silniki spalinowe wewnętrznego spalania do wytwarzania energii, generatory gazowe (instalacje), generatory gazu, urządzenia i instalacje do produkcji gazu,
transportu gazu, usuwania gazu, urządzenia i instalacje do zwiększenia wydajności w gazowniach, maszyny i instalacje do wydobywania
i gazu, maszyny i urządzenia będące elementami instalacji do produkcji gazu, transportu gazu, wykorzystywania gazu i usuwania
gazu, maszyny i urządzenia będące elementami instalacji do zwiększenia wydajności w gazowniach, maszyny i urządzenia będące elementami instalacji do wydobywania i gazu, maszyny i urządzenia
składające się na instalacje do wytwarzania energii, elementy generatorów energii elektrycznej w tym generatorów prądu napędza-
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nych energią wiatru, generatorów energii elektrycznej w tym generatorów prądu napędzanych energią wody, elementy silników
do wytwarzania energii elektrycznej, elementy silników spalinowych
wewnętrznego spalania do wytwarzania energii, 9 przyrządy i instrumenty pomiarowe, kontrolne, sterownicze, regulujące i badawcze
stosowane w przemyśle elektromaszynowym, energetyce, ciepłownictwie, elektrociepłowniach, spalarniach, urządzenia energoelektroniczne, instalacje elektryczne, urządzenia oraz instalacje do produkcji
energii elektrycznej takie jak: panele słoneczne, ogniwa słoneczne
i kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, armatura
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji do produkcji
energii elektrycznej, elementy paneli słonecznych, ogniw słonecznych i kolektorów słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej,
11 urządzenia i instalacje recyrkulacyjne, nawiewne i wentylacyjne,
spalające, urządzenia oraz instalacje grzewcze, do wytwarzania pary,
do suszenia, wodociągowe, elementy do urządzeń i instalacji recyrkulacyjnych, nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, grzewczych,
do wytwarzania pary, do suszenia, wodociągowych, instalacje i urządzenia do transportu gazów, do obróbki gazów w tym uzdatniania
gazów, przekształcania gazów, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji gazowych, maszyny i urządzenia będące elementami
instalacji do uzdatniania gazu, przekształcania gazu, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do przewodów i urządzeń gazowych, przewody spalinowe i powietrzno-spalinowe, filtry do instalacji gazowych, 37 usługi
budowlane, remontowo-budowlane, usługi naprawcze w zakresie
maszyn i urządzeń dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki,
ciepłownictwa, elektrociepłowni, spalarni, usługi naprawcze w zakresie przyrządów i instrumentów pomiarowych, kontrolnych, sterowniczych, regulujących i badawczych stosowanych w przemyśle
elektromaszynowym, energetyce, ciepłownictwie, elektrociepłowniach, spalarniach, usługi naprawcze w zakresie urządzeń energoelektronicznych, urządzeń i instalacji recyrkulacyjnych, nawiewnych
i spalających, usługi naprawcze w zakresie urządzeń oraz instalacji
do produkcji energii elektrycznej, do wytwarzania pary, do suszenia,
wodociągowych, gazowych, usługi instalacyjne dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłownictwa, spalarni, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie
instalacji recyrkulacyjnych, nawiewnych i wentylacyjnych, spalających, grzewczych, do produkcji energii elektrycznej, do wytwarzania
pary, do suszenia, wodociągowych, gazowych, usługi w zakresie wykonawstwa, montażu, modernizacji, konserwacji, naprawy instalacji
grzewczych, kotłowych, wentylacyjnych, energetycznych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych, do spalania odpadów, redukcji
spalin i do ochrony środowiska, usługi budowlane, remontowo-budowlane, naprawcze obiektów przemysłowych zajmujących się termicznym przekształcaniem odpadów, elektrowni, elektrociepłowni,
ciepłowni, przemysłu elektromaszynowego, usługi w zakresie wykonawstwa, montażu, modernizacji, konserwacji, naprawy instalacji
do spalarni, elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w powyższym zakresie, usługi informacyjne
w powyższym zakresie, 39 usługi w zakresie: przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, mocy elektrycznej i cieplnej, sprężonego powietrza, paliw, pary wodnej i gorącej wody, usługi magazynowania energii elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię
elektryczną, cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi
w zakresie transportu odpadów, usługi zbierania odpadów, usługi
informacyjne w powyższym zakresie, 40 usługi w zakresie wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej i cieplnej, gospodarowanie
odpadami (recykling, uzdatnianie, niszczenie), przetwarzanie odpadów, recykling odpadków i odpadów, spalanie i niszczenie odpadów,
wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła (pary wodnej i gorącej
wody), redukcja emisji szkodliwych gazów podczas produkcji energii,
redukcja emisji szkodliwych gazów podczas produkcji energii cieplnej i energetycznej przy spalaniu, usługi informacyjne w powyższym
zakresie, 42 badania, pomiary, analizy naukowe i techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, prace badawczo-rozwojowe dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni,
obiektów przetwarzających odpady, usługi w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii i badań w zakresie systemów, urządzeń i obiektów ogrzewania, recyrkulacyjnych, nawiewnych,
wentylacyjnych, spalających, ochrony środowiska, energetycznych,
elektrociepłowniczych, ciepłowniczych i dla przemysłu elektromaszynowego, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii i badań w za-
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kresie procesów emisji szkodliwych gazów, usługi projektowe w zakresie systemów, urządzeń i instalacji ogrzewania, recyrkulacyjnych,
nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, ochrony środowiska, projektowanie konstrukcji maszyn, urządzeń i instalacji dla przemysłu
elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni,
obiektów przetwarzających odpady, doradztwo techniczne i techniczno-organizacyjne związane z redukcją emisji szkodliwych gazów
oraz działalnością grzewczą, wentylacyjną, ochroną środowiska, dla
przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłownictwa, przetwarzania odpadów, prace pomiarowe w zakresie gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, badania
i usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie inżynierii środowiska, techniki spalania i emisji szkodliwych gazów, konsultacje i informacje w zakresie badań, pomiarów, analiz naukowych i technicznych, ekspertyz inżynieryjnych, prac badawczo rozwojowych dla
przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni, obiektów przetwarzających odpady, konsultacje i informacje w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego, konsultacje i informacje w zakresie usług inżynierskich w zakresie ocen, opinii i badań w zakresie systemów, urządzeń i obiektów ogrzewania, recyrkulacyjnych, nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, ochrony środowiska, energetycznych,
elektrociepłowniczych, ciepłowniczych i dla przemysłu elektromaszynowego, konsultacje i informacje w zakresie usług inżynierskich
w zakresie ocen, opinii i badań w zakresie procesów emisji szkodliwych gazów, usług projektowych w zakresie systemów, urządzeń
i instalacji ogrzewania, recyrkulacyjnych, nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, ochrony środowiska, konsultacje i informacje
w zakresie projektowania konstrukcji maszyn, urządzeń i instalacji
dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa,
elektrociepłowni, obiektów przetwarzających odpady, konsultacje
i informacje w zakresie doradztwa technicznego i techniczno-organizacyjnego związanego z redukcją emisji szkodliwych gazów oraz
działalnością grzewczą, wentylacyjną, ochroną środowiska, dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłownictwa, przetwarzania odpadów, konsultacje i informacje w zakresie prac pomiarowych w zakresie gospodarki energetycznej
i ochrony środowiska, badań i usług doradztwa specjalistycznego
w zakresie inżynierii środowiska, techniki spalania i emisji szkodliwych gazów, usługi w zakresie nadzoru nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

(111) 292545
(220) 2016 05 18
(210) 456617
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) sbb
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina, paliwa lotnicze, smary, 7 maszyny i urządzenia wraz z częściami zamiennymi dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa,
elektrociepłowni, spalarni, urządzenia oraz instalacje do produkcji
energii elektrycznej takie jak: generatory energii elektrycznej w tym
generatory prądu napędzane energią wiatru, generatory energii elektrycznej w tym generatory prądu napędzane energią wody, silniki
do wytwarzania energii elektrycznej, silniki spalinowe wewnętrznego
spalania do wytwarzania energii, generatory gazowe (instalacje), generatory gazu, urządzenia i instalacje do produkcji gazu, transportu
gazu, usuwania gazu, urządzenia i instalacje do zwiększenia wydajności w gazowniach, maszyny i instalacje do wydobywania i gazu, maszyny i urządzenia będące elementami instalacji do produkcji gazu,
transportu gazu, wykorzystywania gazu i usuwania gazu, maszyny
i urządzenia będące elementami instalacji do zwiększenia wydajności
w gazowniach, maszyny i urządzenia będące elementami instalacji
do wydobywania i gazu, maszyny i urządzenia składające się na instalacje do wytwarzania energii, elementy generatorów energii elektrycznej w tym generatorów prądu napędzanych energią wiatru, generatorów energii elektrycznej w tym generatorów prądu
napędzanych energią wody, elementy silników do wytwarzania energii elektrycznej, elementy silników spalinowych wewnętrznego spalania do wytwarzania energii, 9 przyrządy i instrumenty pomiarowe,
kontrolne, sterownicze, regulujące i badawcze stosowane w przemyśle elektromaszynowym, energetyce, ciepłownictwie, elektrociepłowniach, spalarniach, urządzenia energoelektroniczne, instalacje
elektryczne, urządzenia oraz instalacje do produkcji energii elektrycz-
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nej takie jak: panele słoneczne, ogniwa słoneczne i kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji do produkcji energii
elektrycznej, elementy paneli słonecznych, ogniw słonecznych i kolektorów słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, 11 urządzenia i instalacje recyrkulacyjne, nawiewne i wentylacyjne, spalające, urządzenia oraz instalacje grzewcze, do wytwarzania pary,
do suszenia, wodociągowe, elementy do urządzeń i instalacji recyrkulacyjnych, nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, grzewczych,
do wytwarzania pary, do suszenia, wodociągowych, instalacje i urządzenia do transportu gazów, do obróbki gazów w tym uzdatniania
gazów, przekształcania gazów, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji gazowych, maszyny i urządzenia będące elementami instalacji do uzdatniania gazu, przekształcania gazu, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do przewodów i urządzeń gazowych, przewody
spalinowe i powietrzno-spalinowe, filtry do instalacji gazowych,
37 usługi budowlane, remontowo-budowlane, usługi naprawcze
w zakresie maszyn i urządzeń dla przemysłu elektromaszynowego,
energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni, spalarni, usługi naprawcze w zakresie przyrządów i instrumentów pomiarowych, kontrolnych, sterowniczych, regulujących i badawczych stosowanych
w przemyśle elektromaszynowym, energetyce, ciepłownictwie, elektrociepłowniach, spalarniach, usługi naprawcze w zakresie urządzeń
energoelektronicznych, urządzeń i instalacji recyrkulacyjnych, nawiewnych i spalających, usługi naprawcze w zakresie urządzeń oraz
instalacji do produkcji energii elektrycznej, do wytwarzania pary,
do suszenia, wodociągowych, gazowych, usługi instalacyjne dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłownictwa, spalarni, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji recyrkulacyjnych, nawiewnych i wentylacyjnych,
spalających, grzewczych, do produkcji energii elektrycznej, do wytwarzania pary, do suszenia, wodociągowych, gazowych, usługi w zakresie wykonawstwa, montażu, modernizacji, konserwacji, naprawy
instalacji grzewczych, kotłowych, wentylacyjnych, energetycznych,
elektroenergetycznych, ciepłowniczych, do spalania odpadów, redukcji spalin i do ochrony środowiska, usługi budowlane, remontowo-budowlane, naprawcze obiektów przemysłowych zajmujących
się termicznym przekształcaniem odpadów, elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, przemysłu elektromaszynowego, usługi w zakresie wykonawstwa, montażu, modernizacji, konserwacji, naprawy instalacji do spalarni, elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny w powyższym zakresie, usługi informacyjne w powyższym zakresie, 39 usługi w zakresie: przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, mocy elektrycznej i cieplnej,
sprężonego powietrza, paliw, pary wodnej i gorącej wody, usługi magazynowania energii elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię
elektryczną, cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi
w zakresie transportu odpadów, usługi zbierania odpadów, usługi informacyjne w powyższym zakresie, 40 usługi w zakresie wytwarzania
i przetwarzania energii elektrycznej i cieplnej, gospodarowanie odpadami (recykling, uzdatnianie, niszczenie), przetwarzanie odpadów,
recykling odpadków i odpadów, spalanie i niszczenie odpadów, wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
redukcja emisji szkodliwych gazów podczas produkcji energii, redukcja emisji szkodliwych gazów podczas produkcji energii cieplnej
i energetycznej przy spalaniu, usługi informacyjne w powyższym zakresie, 42 badania, pomiary, analizy naukowe i techniczne, ekspertyzy
inżynieryjne, prace badawczo-rozwojowe dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni, obiektów
przetwarzających odpady, usługi w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii i badań w zakresie systemów, urządzeń i obiektów
ogrzewania, recyrkulacyjnych, nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, ochrony środowiska, energetycznych, elektrociepłowniczych,
ciepłowniczych i dla przemysłu elektromaszynowego, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii i badań w zakresie procesów emisji
szkodliwych gazów, usługi projektowe w zakresie systemów, urządzeń i instalacji ogrzewania, recyrkulacyjnych, nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, ochrony środowiska, projektowanie konstrukcji
maszyn, urządzeń i instalacji dla przemysłu elektromaszynowego,
energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni, obiektów przetwarzających odpady, doradztwo techniczne i techniczno-organizacyjne
związane z redukcją emisji szkodliwych gazów oraz działalnością
grzewczą, wentylacyjną, ochroną środowiska, dla przemysłu elektro-

Nr 7/2017

maszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłownictwa,
przetwarzania odpadów, prace pomiarowe w zakresie gospodarki
energetycznej i ochrony środowiska, badania i usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie inżynierii środowiska, techniki spalania
i emisji szkodliwych gazów, konsultacje i informacje w zakresie badań,
pomiarów, analiz naukowych i technicznych, ekspertyz inżynieryjnych, prac badawczo rozwojowych dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni, obiektów przetwarzających odpady, konsultacje i informacje w zakresie
projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
konsultacje i informacje w zakresie usług inżynierskich w zakresie
ocen, opinii i badań w zakresie systemów, urządzeń i obiektów ogrzewania, recyrkulacyjnych, nawiewnych, wentylacyjnych, spalających,
ochrony środowiska, energetycznych, elektrociepłowniczych, ciepłowniczych i dla przemysłu elektromaszynowego, konsultacje i informacje w zakresie usług inżynierskich w zakresie ocen, opinii i badań w zakresie procesów emisji szkodliwych gazów, usług
projektowych w zakresie systemów, urządzeń i instalacji ogrzewania,
recyrkulacyjnych, nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, ochrony
środowiska, konsultacje i informacje w zakresie projektowania konstrukcji maszyn, urządzeń i instalacji dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni, obiektów przetwarzających odpady, konsultacje i informacje w zakresie doradztwa
technicznego i techniczno-organizacyjnego związanego z redukcją
emisji szkodliwych gazów oraz działalnością grzewczą, wentylacyjną,
ochroną środowiska, dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłownictwa, przetwarzania odpadów,
konsultacje i informacje w zakresie prac pomiarowych w zakresie gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, badań i usług doradztwa specjalistycznego w zakresie inżynierii środowiska, techniki spalania i emisji szkodliwych gazów, usługi za zakresie nadzoru nad
miejscami unieszkodliwiania odpadów.

(111) 292546
(220) 2016 05 19
(210) 456688
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) ŻELAZKO-PRZYBYSZ OLGA, Warszawa, PL.
(540) Beetle Juice
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria komórkowa, biżuteria ze szkła
sztrasowego, imitacje drogich kamieni, bransoletki, breloczki, broszki, diamenty, kolczyki, łańcuszki, naszyjniki, ozdoby, perły, 25 odzież,
odzież z dzianiny, ubrania z dżerseju, kurtki, odzież gotowa, odzież
ze skóry, płaszcze, podkoszulki, poncza, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, t-shirty, 35 dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla
detalicznego handlu, usługi impresariów w działalności artystycznej,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji, sprzedaży i reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, public relations, reklama,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów
druków, próbek odzieży, materiałów, biżuterii i innych akcesoriów
odzieżowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie reklam i sponsorowanych tekstów, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 292547
(220) 2016 05 19
(210) 456690
(151) 2016 10 10
(441) 2016 06 20
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) BROWAR TRZY KORONY
(510), (511) 32 piwo, 33 napoje alkoholowe.
(111) 292548
(220) 2016 05 19
(210) 456691
(151) 2016 10 10
(441) 2016 06 20
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) BROWAR TRZY KORONY Nowy Sącz
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(540)

Kolor znaku: żółty, złoty, biały, szary, srebrny, czarny
(531) 05.13.25, 11.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, 33 napoje alkoholowe.
(111) 292549
(220) 2016 05 19
(210) 456715
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) LITWIŃSKI DAMIAN, Legionowo, PL.
(540) DAYER
(510), (511) 25 anty poślizgowe przybory do obuwia, kalosze, kamizelki dla rybaków, kombinezony dla rybaków, kurtki dla rybaków,
odzież wodoodporna, osłony przed słońcem (daszki), peleryny,
28 haczyki do wędkarstwa, kapoki do pływania, kołowrotki wędkarskie, linki wędkarskie, pasy do pływania, pławiki do wędkarstwa,
płetwy do pływania, pływaki do kąpieli i pływania, podbieraki dla
wędkarzy, przynęty do rybołówstwa, przynęty sztuczne stosowane w wędkarstwie, przynęty zapachowe do wędkarstwa, rękawki
do pływania, spławiki, sprzęt wędkarski, strzelby harpunowe, wabiki do rybołówstwa, wędki, żyłki wędkarskie, 35 organizowanie
działalności gospodarczej dla celów sprzedaży sprzętu do wędkarstwa, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej sprzętu do wędkarstwa, pokazy towarów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi menedżerskie dla sportowców-wędkarzy, usługi sprzedaży detalicznej sprzętu do wędkarstwa.
(111) 292550
(220) 2016 05 20
(210) 456722
(151) 2016 12 07
(441) 2016 08 16
(732) MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540) HUBBER
(510), (511) 4 oleje do smarowania, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, przeciwpoślizgowe preparaty do pasów oleje do smarowania, 6 łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające metalowe,
metalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, 7 reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], zawory ciśnienia [części maszyn], cylindry do maszyn, cylindry do silników łożyska dla czopów, czopy [części maszyn], maszyny
do filtrowania, filtry [części maszyn lub silników], filtry [wkłady] oo
maszyn filtrujących, silniki hydrauliczne, koła maszyn, pasy do kół
pasowych, koła zębate [zespoły] maszynowe, łańcuchy napędowe
inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych,
łożyska kulkowe, koszyczki do łożysk kulkowych, łożyska z automatycznym smarowaniem, miechy [części maszyn], młoty elektryczne,
młoty pneumatyczne, mechanizmy napędu inne niż do pojazdów
lądowych, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia
[części maszyn], odtłuszczacie [maszyny], osie do maszyn, osłony
maszyn, paski napędowe do wentylatorów silników, pasy do maszyn pasy do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe
do podnośników, młoty pneumatyczne, pneumatyczne urządzenia
sterujące do maszyn i silników, podajniki [części maszyn], podajniki
taśm [maszyny], łańcuchy do podnośników [części maszyn], pasy
napędowe do podnośników, podstawy [statywy] maszyn, pokrywy
[części maszyn], pokrywy [części maszyn], pokrywy [osłony, części
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maszyn], pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny],
pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze sprężone,
pasy do prądnic, łożyska przeciwcierne do maszyn, przekładnie
do maszyn, przekładnie łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych, reduktory
ciśnienia [części maszyn], silniki elektryczne inne niż do pojazdów
lądowych, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, sita
[maszyny lub części maszyn], smarownice [części maszyn], pompy
smarownicze, sprężarki [maszyny], sprężyny [części maszyn], sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła stałe [złącza] inne niż
do pojazdów lądowych, mechanizmy sterowania hydraulicznego
do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, szczotki [części maszyn], taśmy do kół pasowych, tłoki [części
maszyn lub silników], łożyska do wałów transmisyjnych, wibratory
[maszyny] do celów przemysłowych, zawory [części maszyn lub
silników], zawory [części maszyn], koła zębate [zespoły] maszynowe, 12 klocki, szczęki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe
do pojazdów, obręcze do piast kół, piasty kół pojazdów, 35 oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, 37 informacja o naprawach, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, 39 dostarczanie towarów, 42 inżynieria techniczna, opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, badania w dziedzinie mechaniki.

(111) 292551
(220) 2016 05 20
(210) 456739
(151) 2016 12 07
(441) 2016 08 16
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków
Trybunalski, PL.
(540) rodevit
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych,
premiksy dla zwierząt domowych i hodowlanych do celów leczniczych, 31 pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych i hodowlanych do celów innych niż lecznicze.
(111) 292552
(220) 2016 05 20
(210) 456763
(151) 2016 12 01
(441) 2016 08 01
(732) SWITZERLAND NOBEL INT’L (H.K.) LIMITED, Hong Kong, HK.
(540) NOBEL
(540)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.10, 26.04.16
(510), (511) 9 zegarki inteligentne, okulary inteligentne, przyrządy
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, pokrowce na smartfony, etui na smartfony, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), odblaskowe kamizelki ochronne, ochraniacze głowy
do uprawiania sportu, ładowarki do papierosów elektronicznych,
inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), elektroniczne
etykietki na towarach, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż
do gier wideo, kalorymetry, elektroniczne obroże treningowe dla
zwierząt, czytniki książek cyfrowych, baterie elektryczne, urządzenia
do przetwarzania danych, pamięci komputerowe, pliki muzyczne
do pobierania, pliki graficzne do pobierania.
(111) 292553
(220) 2016 05 23
(210) 456787
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) WROCŁAWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I MEDYCYNY
SPORTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) VRATISLAVIA MEDICA im. Św. JANA PAWŁA II
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(540)
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(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny oraz urządzenia i przyrządy dla przemysły celulozowo-papierniczego.
(531) 02.09.25, 05.01.05, 05.01.16, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja (nauczanie), gimnastyka (instruktaż), usługi
klubów zdrowia (poprawianie kondycji), kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 42 analizy
chemiczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania
chemiczne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 44 usługi
medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi kliniki medycznej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej,
usługi logopedyczne.
(111) 292554
(220) 2016 05 23
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) KONIECZNY BOGDAN, Bytom, PL.
(540) KOMELA
(540)

(210) 456788

(111) 292558
(220) 2016 05 23
(210) 456816
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli TECHNOLOGY
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny oraz urządzenia i przyrządy dla przemysły celulozowo-papierniczego.
(111) 292559
(220) 2016 05 23
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL.
(540) KAiM PL
(540)

(210) 456840

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 7 mieszalniki.
(111) 292555
(220) 2016 05 23
(151) 2016 11 23
(441) 2016 08 01
(732) PASIERBEK RAFAŁ, Niemodlin, PL.
(540) $tunter 13
(540)

(210) 456800

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież (w tym sportowa), 28 artykuły sportowe
(w tym sprzęt sportowy), 35 usługi reklamowe.
(111) 292556
(220) 2016 05 23
(210) 456809
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) GOLD-PROST
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, odżywcze suplementy diety.
(111) 292557
(220) 2016 05 23
(210) 456815
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli TISSUE

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 20.05.07, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 26.01.10, 26.01.11,
26.01.16, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 24.15.03, 24.17.05, 26.11.02,
26.11.07, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych, wystaw
z dziedziny edukacji, publikowanie książek, pokazy kształcenia praktycznego, nauczanie, obsługa publikacji elektronicznych on-line,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie
tekstów, 42 badania w dziedzinie fizyki, prace badawczo-rozwojowe
dla osób trzecich, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie-pomiary, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, testowanie
materiałów, miernictwo, doradztwo w zakresie planowanie zużycia
energii, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii.
(111) 292560
(220) 2016 05 24
(210) 456917
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 16
(732) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ICEBOOK
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), spirytus, wódka.
(111) 292561
(151) 2016 12 06

(220) 2016 05 30
(441) 2016 08 16

(210) 457074
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(732) ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Barlinek, PL.
(540) OPB Organizacja Przedsiębiorców Barlinek
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 02.05.03, 02.05.21, 02.05.23, 03.07.06, 03.07.24, 06.07.04,
06.07.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów i ogłoszeń reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów
wyrobów, organizacja i obsługa pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych i promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
doradztwo i pomoc w zakresie rozwijania kontaktów z innymi organizacjami, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług doradczych marketingowych, szkoleniowych, turystycznych i wydawniczych, usługi pomocy i doradztwa w zakresie prowadzenia i organizacji działalności gospodarczej związanej
z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, usługi
pomocy i doradztwa w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego
w tym rozwoju przedsiębiorczości, pośrednictwo pracy, doradztwo
organizacyjne w prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnej, usługi promocji i reklamy na rzecz
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania i promowania inicjatyw gospodarczych i społecznych, usługi badania rynku i opinii publicznej, 36 usługi finansowe
związane z prowadzeniem i inspirowaniem działalności charytatywnej, społeczno-kulturalnej, szkoleniowej i oświatowej, usługi organizowania funduszy na cele dobroczynne, wspierania rzeczowego
i finansowego osób fizycznych i instytucji, usługi wspierania finansowego rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, usługi finansowe związane z wspieraniem ochrony i promocji zdrowia,
usługi finansowe związane ze wspieraniem rozwoju krajoznawstwa
oraz wypoczynku, usługi finansowe związane z podejmowaniem
działań mających na celu wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji, 41 organizacja szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów, spotkań, wystaw i imprez edukacyjnych w zakresie
edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony zdrowia, rozwoju
gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej oraz organizacji wolontariatu, usługi związane z nauczaniem, kształceniem,
rozrywką, rekreacją, poprawą kondycji fizycznej i kulturą fizyczną,
usługi edukacyjne mające na celu rozwijanie zdolności umysłowych
i podnoszenie jakości życia społecznego, usługi związane z rozrywką
i rekreacją w formie wycieczek i podróży, zawody sportowe, jeździeckie, organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, charytatywnych, organizowanie gier, konkursów i loterii, usługi wydawnicze,
publikowanie czasopism, gazet, książek, materiałów dydaktycznych,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych,
rekreacyjnych, rozrywkowych i wypoczynkowych, organizowanie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, informacja o edukacji, wynajem sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny
(tel./fax., komputer, Internet).
(111) 292562
(220) 2016 05 30
(151) 2016 12 07
(441) 2016 08 16
(732) OFTALMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) OFTALMIKA

(210) 457081
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(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi klinik chirurgii i mikrochirurgii oka, usługi
w zakresie diagnostyki oka, usługi laserowej korekcji wzroku, zabiegi
okulistyczne, leczenie wad wzroku, dopasowywanie soczewek kontaktowych, dopasowywanie okularów, usługi chirurgii plastycznej
okolic oczu i dermatologii estetycznej, prowadzenie ćwiczeń pleoptycznych, prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych, porady okulistyczne.
(111) 292563
(220) 2016 05 30
(210) 457083
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) azis
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba
próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, węglan
magnezowy środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia
do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz,
3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji włosów,
środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry
kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania i prania,
płyny zmiękczające do prania, preparaty do czyszczenia i dezynfekcji, proszki do prania, pasty do zębów, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające,
preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw,
preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania owadów, środki
do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze.
(111) 292564
(220) 2016 05 30
(210) 457084
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) mill
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba
próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, węglan
magnezowy środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia
do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz,
3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji włosów,
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środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry
kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania i prania,
płyny zmiękczające do prania, preparaty do czyszczenia i dezynfekcji, proszki do prania, pasty do zębów, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające,
preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw,
preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania owadów, środki
do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze.

(111) 292565
(220) 2016 05 30
(210) 457085
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) mill clean
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba
próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, węglan
magnezowy środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia
do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz,
3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji włosów,
środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry
kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania i prania,
płyny zmiękczające do prania, preparaty do czyszczenia i dezynfekcji, proszki do prania, pasty do zębów, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające,
preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw,
preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania owadów, środki
do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze.
(111) 292566
(220) 2016 05 31
(210) 457157
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) ŻÓRAWSKI TADEUSZ, Warszawa, PL.
(540) SmartHuman
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 35 agencja reklamowa, badania marketingowe, badania
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, marketing, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, doradztwo i zarządzanie biznesowe
w zakresie działalności marketingowej, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy,
doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące reklamy,
outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo dotyczące reklamy
prasowej, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w zakresie
wydajności przedsiębiorstw, doradztwo specjalistyczne w zakresie
marketingu, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradz-
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two dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
badań rynku, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo
w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w zakresie tożsamości
przedsiębiorstwa, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo i informacja o działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem,
doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo
dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji
lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju
produktu, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, doradztwo w zakresie
organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych
produktów na rynek, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo w zakresie
analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych sensorycznych, jakościowych i ilościowych,
doradztwo i informacje na temat obsługi klienta, zarządzania produktami oraz cen w serwisach internetowych w związku z zakupami
dokonywanymi przez Internet, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, kampanie marketingowe, informacja marketingowa, usługi marketingowe, marketing dotyczący promocji, administrowanie dotyczące marketingu, usługi agencji marketingowych,
dostarczanie informacji marketingowej, planowanie strategii marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, projektowanie badań marketingowych, pomoc w zakresie marketingu,
porady w zakresie marketingu, udzielanie informacji dotyczących
marketingu, analizy w zakresie marketingu, marketing imprez i wydarzeń, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, 41 edukacja, instruktaże, kształcenie
praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych,
doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, szkolenia biznesowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], kursy samoświadomości
[szkolenia], szkolenia dla dorosłych, nauczanie i szkolenia, szkolenia
w dziedzinie biznesu, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania,
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szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, szkolenia z zakresu
public relations, szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego,
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], nauczanie
i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, trening rozwoju osobistego, trening umiejętności zawodowych.

(111) 292567
(220) 2016 06 01
(151) 2016 12 02
(441) 2016 08 01
(732) PETROECCO JV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) ECCOIL
(540)

(210) 457214

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 materiały do absorpcji oleju, pochodne benzenu, dodatki detergentowe do benzyny, środki chemiczne dla przemysłu,
dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, płyny do hamulców, preparaty chemiczne do kondensacji, rozpuszczalniki do lakierów, środki do usuwania nafty, płyny
do napędów automatycznych, ciecze do obwodów hydraulicznych,
preparaty do czyszczenia oleju, chemikalia do odbarwiania olejów,
preparaty do oszczędzania paliw, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, paliwa silnikowe, rozpuszczalniki do lakierów, smary stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania smarów,
środki do chłodzenia silników w pojazdach, preparaty chemiczne
do usuwania osadu węglowego z silników, 4 alkohol jako paliwo,
benzyna, paliwo do silników diesel, mazut, paliwa mineralne, nafta, smary do narzędzi tnących, oleje napędowe, oleje palne, oleje
przemysłowe, oleje silnikowe, oleje zwilżające, paliwo, paliwo silnikowe, smary, tłuszcze przemysłowe, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji importowo-eksportowej, analiz rynkowych, badań
rynku, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, handlowych informacji i porad udzielanych konsumentom,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw i tragów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, radiowej,
telewizyjnej i prasowej, udzielanie licencji na towary i usługi dla
osób trzecich, wyceny handlowe, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, wyceny handlowe, 36 prowadzenie usług w zakresie:
administrowanie nieruchomościami, agencji nieruchomości, agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, inwestycje kapitałowe, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo na pozwolenia na emisję dwutlenku węgla, dzierżawa gospodarstw rolnych, tworzenie
funduszy inwestycyjnych, wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie mieszkań, 40 prowadzenie
usług w zakresie: recykling odpadków i odpadów, niszczenie odpadów, przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, wytwarzanie energii, 42 prowadzenie usług w zakresie: analiz chemicznych, badania
chemiczne, badania techniczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, kontrola jakości, opracowywanie projektów
technicznych, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii,
poszukiwania ropy naftowej, projektowanie opakowań, wzornictwo przemysłowe, projektowanie systemów komputerowych, poszukiwanie ropy naftowej, testowanie materiałów, usługi chemiczne, 45 udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich.
(111) 292568
(220) 2016 06 02
(151) 2016 12 07
(441) 2016 08 16
(732) GŁOWACKA MARTA AEON, Warszawa, PL.
(540) M W mama w okolicy

(210) 457270
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(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 24.17.25, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12, 16.03.17
(510), (511) 16 druki, dzienniki, czasopisma, książki, naklejki, proporczyki, kalendarze, terminarze, biuletyny, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż biżuterii, w tym: zawieszek, breloczków, sprzedaż
ubrań dla kobiet i dzieci, w tym: koszulek, czapek, fartuszków, sprzedaż zastawy stołowej i przyborów kuchennych, w tym: kubeczków,
filiżanek, talerzyków, sprzedaż materiałów biurowych, w tym: długopisów, ołówków, piór, sprzedaż materiałów piśmiennych, w tym:
notatników, kalendarzy, rozpowszechnianie reklam, umieszczanie
reklam na blogu, portalu lub w serwisie społecznościowym, publikacja reklam, usługi agencji reklamowych, usługi w zakresie public
relations, organizowanie konkursów w celach reklamowych, 38 komunikacja za pośrednictwem blogów online, zapewnianie dostępu
do platform i portali w Internecie, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, 41 organizowanie konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, usługi publikacji elektronicznej on-line, wydawanie
audiobooków, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie książek i czasopism, pozaszkolne formy edukacji,
działalność wspomagająca edukację, pisanie tekstów innych niż reklamowe, 45 usługi serwisu społecznościowego online.
(111) 292569
(220) 2016 06 03
(210) 457363
(151) 2016 12 02
(441) 2016 08 01
(732) POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI, Warszawa, PL.
(540) pasje WROCŁAWSKI MAGAZYN EKOLOGICZNO-ŁOWIECKI
(540)

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie gazet, czasopism, periodyków, usługi reporterskie.
(111) 292570
(220) 2016 06 06
(151) 2016 10 24
(441) 2016 07 04
(732) GROBSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, PL.
(540) DOGLAND
(540)

(210) 457440

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, granatowy, niebieski
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 karma dla zwierząt.
(111) 292571
(220) 2016 06 06
(210) 457451
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) FRYCZKOWSKI PIOTR TOMASZ, Warszawa, PL.
(540) eye FIT
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(540)

Kolor znaku: szary, jasnoniebieski
(531)
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, 5 kompresy
na oczy, zioła lecznicze, kompozycje z ziół, płyny do oczu, przepaski
na oczy, herbaty ziołowe, napary lecznicze, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, 44 usługi medyczne w dziedzinie okulistyki, usługi kliniczno-szpitalne, prowadzenie okulistycznych gabinetów lekarskich.
(111) 292572
(220) 2016 06 06
(210) 457458
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) nowa FORMUŁA DUET
(540)

Kolor znaku: fioletowy, srebrny, biały, czerwony
(531) 02.07.23, 02.07.25, 02.01.23, 02.01.24, 02.01.30, 26.04.04,
26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audibooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce
do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD
i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania
audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze
ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego,
kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier
wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach
CDROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści
audio, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii
publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internetu, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnia-
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nie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w sprzedaży towarów
za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie online,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem
sieci telefonicznych tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki
telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe
nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem
wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audibooki, ebooki, czyste
i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty D/D i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę
jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania,
telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet,
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane
na obwodach elektronicznych i dyskach CDROM do podręcznych
gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy
do pobrania, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, usługi przesyłania
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale
telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie
sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi
pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego
powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych
przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości,
danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane w zakresie dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania 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 przeznaczone
do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią
komunikację z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania
głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej,
satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem
sieci towarów i usług telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting),
usługi nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji
do filmów i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem
usługi „wideo na żądanie”, usługi w zakresie nadawania programów
telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych
i sportowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej
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i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji
programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci
internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług.

(111) 292573
(220) 2016 06 06
(210) 457460
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) RODZINA
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audibooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce
do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD
i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania
audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze
ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego,
kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier
wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach
CDROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści
audio, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii
publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internetu, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa, w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w sprzedaży towarów
za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie online,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem
sieci telefonicznych tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki
telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe
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nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem
wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audibooki, ebooki, czyste
i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę
jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania,
telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet,
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane
na obwodach elektronicznych i dyskach CDROM do podręcznych
gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy
do pobrania, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, usługi przesyłania
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale
telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie
sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi
pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego
powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych
przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości,
danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane w zakresie dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania 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 przeznaczone
do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią
komunikację z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania
głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej,
satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem
sieci towarów i usług telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting),
usługi nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji
do filmów i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem
usługi „wideo na żądanie”, usługi w zakresie nadawania programów
telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych
i sportowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej
i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji
programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci
internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług.
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(111) 292574
(220) 2016 06 07
(210) 457509
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 01
(732) Orion Corporation, Espoo, FI.
(540) GLIMORION
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do użytku ludzkiego.
(111) 292575
(220) 2016 06 08
(210) 457561
(151) 2016 12 01
(441) 2016 08 01
(732) AKADEMIA ŚWIADOMEGO CZŁOWIEKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) AKADEMIA ŚWIADOMEGO CZŁOWIEKA
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające alginiany, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki zmniejszające apetyt, herbata dla astmatyków, środki bakteriobójcze, balsamiczne,
aromatyczne preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów
leczniczych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, białkowe
suplementy diety, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, bransolety do celów leczniczych, ołówki przeciw brodawkom, preparaty
chemiczne do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, cukier do celów medycznych, cukierki do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety zawierające drożdże, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę,
środki przeciw gorączce, okłady gorczycowe, gorczycowe plastry,
synapizmy, olej gorczycowy do celów leczniczych, guma do żucia
do celów leczniczych, gumiguta do celów leczniczych, preparaty
przeciw hemoroidom, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów
medycznych, mech irlandzki do celów medycznych, jalapa jako wilec
przeczyszczający, jod do celów farmaceutycznych, suplementy diety
zawierające kazeinę, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, kąpiele tlenowe, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
kompresy, kora kondurango do celów medycznych, olejek z kopru
do celów leczniczych, koper włoski do celów leczniczych, korzenie
lekarskie, suplementy diety zawierające lecytynę, napoje lecznicze,
oleje lecznicze, zioła lecznicze, lecznicze napary jako nalewki, leki dla
ludzi, woda melisowa, mentol, ołówki przeciw migrenie, środki przeciw migrenie, preparaty z mikroelementów dla ludzi i zwierząt, wody
mineralne do celów leczniczych, mineralne suplementy diety, sole
wód mineralnych, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
woda morska do kąpieli leczniczych, środki na uspokojenie nerwów,
środki oczyszczające, preparaty medyczne do odchudzania, tabletki
wspomagające odchudzanie, środki na odciski, pierścienie na odciski
stóp, maść przeciw odmrożeniom, preparaty przeciw odmrożeniom,
odżywcze suplementy diety, okłady, suplementy diety zawierające
olej lniany, podkładki do palucha koślawego, środki przeciw pasożytom, pijawki lekarskie, płyny do płukania ust do celów leczniczych,
środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw
poceniu się stóp, preparaty medyczne na porost włosów, preparaty
do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety zawierające propolis, preparaty przeciwpasożytnicze, bransoletki przeciwreumatyczne, obrączki przeciwreumatyczne, środki przeczyszczające, plastry
przylepne, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli, korzenie
rabarbaru do celów farmaceutycznych, roztwory do szkieł kontaktowych, suplementy diety zawierające siemię lniane, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, mleko słodowe do celów
leczniczych, maści do leczenia słonecznych oparzeń, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki antyoksydacyjne,
woda termalna, tlen do celów leczniczych, uspokajające środki, preparaty witaminowe, preparaty medyczne na porost włosów, woda
utleniona do celów medycznych, środki przeciw zrogowaceniom,
41 edukacja, fotoreportaże, instruktaż w zakresie gimnastyki, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, instruktaże, usługi klubowe
w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi klubów zdrowia w zakresie
poprawiania kondycji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, kształcenie praktyczne jako pokazy,
kultura fizyczna, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizo-
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wanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów w zakresie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
przyjęć o charakterze rozrywkowym, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych,
pisanie tekstów innych niż reklamowych, produkcja filmów innych
niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja
mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
prowadzenie zajęć fitness, planowanie przyjęć o charakterze rozrywkowym, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji,
usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, organizowanie i obsługa
zjazdów, 44 aromaterapia, chiropraktyka, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, implantacja (wszczepianie) włosów, manicure,
masaż, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, ośrodki
zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna, porady
medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, salony fryzjerskie, salony piękności,
usługi sanatoriów, usługi saun, usługi solariów, tatuowanie, terapeutyczne usługi, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi położnych, usługi telemedyczne, usługi wizażystów,
wypożyczanie sprzętu medycznego.

(111) 292576
(220) 2016 06 08
(210) 457524
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) SUEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) EKOTEC
(510), (511) 1 chemiczne środki i produkty chemiczne przeznaczone
dla przemysłu, węgiel do celów przemysłowych, produkty chemiczne węglopochodne dla celów przemysłowych, produkty chemiczne na bazie węgla dla celów przemysłowych, produkty chemiczne
na bazie węgla dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, dodatki chemiczne do paliw polepszające proces spalania lub zmniejszające emisję szkodliwych substancji, 4 węgiel jako paliwo, brykiety węglowe,
koks, pył węglowy jako paliwo, paliwa na bazie węgla, paliwa na bazie surowców naturalnych lub syntetycznych, mieszanki paliwowe
na bazie węgla i innych paliw naturalnych lub syntetycznych, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej w wyspecjalizowanych
punktach handlowych jak i poprzez różne środki komunikacji zwłaszcza poprzez Internet środków i produktów chemicznych dla przemysłu, rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, węgla dla celów przemysłowych, produktów chemicznych węglopochodnych dla przemysłu,
produktów chemicznych na bazie węgla dla celów przemysłowych,
węgla jako paliwa, paliw na bazie węgla, brykietów węglowych, koksu, paliw na bazie surowców naturalnych lub syntetycznych, mieszanek paliwowych na bazie węgla i innych paliw naturalnych lub syntetycznych, dodatków chemicznych do paliw polepszających proces
spalania lub zmniejszających emisję szkodliwych substancji.
(111) 292577
(220) 2016 06 08
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) LIJEWSKI PAWEŁ DACHSTAL, Lisi Ogon, PL.
(540) STACCATO na pierwszej linii dachu
(540)

(210) 457601

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 6 blacha [płyty, arkusze], płyty konstrukcyjne metalowe,
okładziny metalowe [budowlane].
(111) 292578
(151) 2016 12 05

(220) 2016 06 09
(441) 2016 07 18

(210) 457642
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(732) NUTRI CARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) lester
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.25, 26.11.99, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt,
szampony dla zwierząt domowych, preparaty higieniczne dla zwierząt, 5 preparaty weterynaryjne, preparaty przeciwpasożytnicze, pasza lecznicza dla zwierząt, 31 karma dla zwierząt, pasza dla zwierząt,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów
i innych zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt.
(111) 292579
(220) 2016 06 09
(210) 457644
(151) 2016 11 16
(441) 2016 07 18
(732) NUTRI CARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) nutridog
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt,
szampony dla zwierząt domowych, preparaty higieniczne dla zwierząt, 5 preparaty weterynaryjne, preparaty przeciwpasożytnicze, pasza lecznicza dla zwierząt, 31 karma dla zwierząt, pasza dla zwierząt,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów
i innych zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt.
(111) 292580
(220) 2016 06 10
(210) 457670
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) GONZALEZ PEREA TAMARA TGP CREATIVE, Warszawa, PL.
(540) macademian girl
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, płyny do pielęgnacji
włosów, odżywki do włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów,
szampony, suche szampony, farby do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
ołówki [kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze
do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, mydła, mydła lecznicze, mydła
przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo (perfumeria),
olejki eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne
niż do celów medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby
do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno
zapachowe, preparaty do usuwania farby, kadzidełka, sole do kąpieli
do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kle-
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je do przymocowywania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, krochmal [apretura],
krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne
rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny
po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty do prania,
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów
higienicznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pumeks,
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 14 biżuteria, 18 torebki, portmonetki, portfele, 25 odzież,
odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, 35 reklama,
usługi reklamowe, usługi public relations, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, marketing, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi modelingu w zakresie promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem
przestrzeni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi kreowania wizerunku firm, towarów i usług oraz usługi sprzedaży różnych
rzeczy, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów,
wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie
publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze, publikacja czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, organizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć, spektakli i wystaw,
prowadzenie blogów, dzienników internetowych, publikacje on-line
książek, periodyków, tekstów, tekstów o tematyce modowej, tekstów
innych niż reklamowe, publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych,
modowych, prezentujących stylizacje modowe, szkolenia w zakresie
stylistyki, doradztwo w zakresie mody, usługi stylizacji modowej.

(111) 292581
(220) 2016 06 10
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) MEDI SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) MEDI SYSTEM
(540)

(210) 457678

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 01.05.02, 01.05.12, 03.11.03, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, import-eksport, promocja i reklama sprzedaży wyrobów, akcesoriów i urządzeń
medycznych.
(111) 292582
(220) 2016 06 10
(210) 457695
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) MGM MONDO DEL VINO S.r.l., Forli, IT.
(540) CODICI BANDA NERA
(510), (511) 33 wina, wina musujące, musujące wina owocowe.
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(111) 292583
(220) 2016 06 10
(210) 457698
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) MGM MONDO DEL VINO S.r.l., Forli, IT.
(540) LUNA ARGENTA
(510), (511) 33 wina, wina musujące, musujące wina owocowe.
(111) 292584
(220) 2016 06 10
(210) 457699
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) MGM MONDO DEL VINO S.r.l., Forli, IT.
(540) CODICI
(510), (511) 33 wina, wina musujące, musujące wina owocowe.
(111) 292585
(220) 2016 06 13
(210) 457772
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) OLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żabokliki, PL.
(540) OLAN
(540)

Kolor znaku: biały, szary, zielony
(531) 24.15.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 rusztowania metalowe, maszty [słupy] metalowe,
9 maszty do anten bezprzewodowych, 19 rusztowania niemetalowe,
maszty [słupy] niemetalowe.
(111) 292586
(220) 2016 06 13
(151) 2016 12 07
(441) 2016 08 16
(732) GODLEWSKA JADWIGA, Grójec, PL.
(540) Alfa
(540)
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(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 kalendarze, prospekty, chorągiewki papierowe, formularze, blankiety, druki, kalendarze z kartkami do zrywania, koperty, materiały drukowane, papeterie, naklejki adresowe, notatniki,
notesy podręczne, szyldy z papieru lub kartonu, teczki, skoroszyty
tekturowe, pisma, broszury, druki, plakaty, afisze, fotografie, czasopisma, katalogi, publikacje drukowane, 35 edycja tekstów, 38 łączność
przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektronicznych stosowane w telekomunikacji, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów inne
niż reklamowe, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe,
usługi reporterskie, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych.
(111) 292589
(220) 2016 06 20
(210) 458075
(151) 2016 11 28
(441) 2016 08 01
(732) EUROPEJSKI GWARANT ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) EGO EUROPEJSKI GWARANT ODSZKODOWAŃ
(540)

(210) 457794

Kolor znaku: granatowy, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 45 usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów, mediacja.
(111) 292590
(220) 2016 06 21
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) KOMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 księgowość.
(111) 292587
(220) 2016 06 14
(210) 457818
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) GEDEON SPÓŁKA JAWNA BOGDAN DEKA, JOANNA DEKA,
Parzęczew, PL.
(540) Gedeon
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 regulatory wrobień do maszyn włókienniczych,
24 dzianiny osnowowe i okrągłe, dzianiny dystansowe.
(111) 292588
(220) 2016 06 14
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GOL24.PL

(210) 457838

(210) 458116

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.03, 26.03.01, 26.04.03, 26.07.25, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki dla dzieci, 5 żywność dla niemowląt, 16 materiały piśmiennicze, sprzęt biurowy, publikacje drukowane, książki
i magazyny, 18 torby, torebki, plecaki, walizki, kuferki, parasole i parasolki, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry automatyczne inne niż gry telewizyjne, gry planszowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa kosmetyków i żywności dla niemowląt, materiałów
piśmienniczych, sprzętu biurowego, publikacji drukowanych, książek
i magazynów, torebek, toreb, plecaków, parasoli i parasolek, odzieży,
obuwia i nakryć głowy, gier i zabawek, gier automatycznych innych
niż gry telewizyjne, gier planszowych.
(111) 292591
(220) 2016 06 21
(210) 458121
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) YONELLE YOSHINO
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony
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do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu
twarzy, płyny micelarne, produkty do oczyszczania twarzy, pianki
do oczyszczania twarzy, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne,
produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną,
środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod
prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze,
chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki
do skory, oczyszczające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające
do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie,
maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające
pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, 8 przybory i urządzenia do pielęgnacji urody, w tym urządzenia do wykonywania
zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia
do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji, przybory i urządzenia do pielęgnacji paznokci, prostownice i lokówki
do włosów, 10 urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania
zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, aparatura
do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu
kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny,
urządzenia wykorzystujące światło IPL, maseczki kosmetyczne mające status wyrobu medycznego, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
następujących produktów: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, emulsje do twarzy i ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne,
wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje
kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny
i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki
do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy,
maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki
do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do stóp
do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, przybory
i urządzenia do pielęgnacji urody, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia
do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji, przybory i urządzenia do pielęgnacji paznokci, prostownice i lokówki
do włosów, urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania
zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, aparatura
do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu
kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny,
urządzenia wykorzystujące światło IPL, 44 zabiegi kosmetyczne,
w tym manicure, pedicure i masaże, usługi pielęgnacji z wykorzystaniem maseczek kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji
urody, usługi salonów piękności, w tym usługi wirażu, usługi klinik medycyny estetycznej, usługi w zakresie salonów fryzjerskich,
informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania
preparatów kosmetycznych.

(111) 292592
(220) 2016 06 21
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MAGAZYN SUKCES

(210) 458135
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych
nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku
i obrazu, elektroniczne bazy danych aktów prawnych, 16 dzienniki,
gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały
piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące promocji i reklam
prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych
w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalność gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, telemarketing,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematyzacja tych
danych, wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów
reklamowych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych i podatkowych, usługi finansowe, 38 usługi z zakresu
agencji informacyjnych, serwis internetowy, usługi telekonferencji
i wideokonferencji, usługi agencji prasowych, transmisja przez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja plików
cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, usługi ogłoszeń
elektronicznych, usługi multimedialne, 41 usługi z zakresu publikowania tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek, druków,
dzienników, czasopism i dodatków do nich. fotografii, poradników,
broszur, materiałów reklamowych i instruktażowych, map, atlasów,
organizowanie i obsługa prasowa sympozjów, odczytów, konferencji, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych,
sportowych, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach
politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze, organizacja i obsługa kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów,
usługi z zakresu edukacji i nauczania, nauczanie korespondencyjne,
informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) materiałów wideo
na nośnikach do rejestracji dźwięku i obrazu, 42 usługi w zakresie informatyki: konwersja danych i dokumentów na formę elektroniczną,
opracowywanie i administrowanie stronami internetowymi dla osób
trzecich, prowadzenie portalu internetowego, opracowanie i gromadzenie informacji o pogodzie, modzie, wzornictwie, wyposażeniu
wnętrz, 45 porady prawne, badania prawne, zarządzanie prawami
autorskimi.
(111) 292593
(220) 2016 06 21
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SUKCES
(540)

(210) 458136

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe: publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu,
elektroniczne bazy danych aktów prawnych, 16 dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały piśmienne, broszury,
poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące promocji i reklam prasowych, internetowych
i telewizyjnych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych
w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne,
analizy rynkowe, badania opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie miejsca na reklamę: publikowanie tekstów reklamowych.
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(111) 292594
(220) 2016 06 21
(210) 458139
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie, PL.
(540) ANRO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 42 projektowanie graficzne.
(111) 292595
(220) 2016 06 21
(210) 458145
(151) 2016 12 01
(441) 2016 08 01
(732) PARAFIAŃCZYK JOANNA, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) INTANDO
(510), (511) 37 usługi czyszczenia i konserwacji budynków i pojazdów mechanicznych od wewnątrz i zewnątrz, 41 usługi edukacyjne,
nauczanie, kursy.
(111) 292596
(220) 2016 06 21
(210) 458146
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) TAXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Taxeon-Wiemy, co się liczy
(510), (511) 9 programy komputerowe, software, oprogramowanie, magnetyczne nośniki danych, dyski, dyskietki, płyty kompaktowe, pamięci USB zawierające programy komputerowe,
CD-ROMy, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, czytniki informatyczne, dane na nośnikach optycznych, napędy dyskowe, publikacje elektroniczne,
w tym dotyczące finansów i podatków, optyczne nośniki danych,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, 42 projektowanie i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie oprogramowania, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalowanie i naprawa programów komputerowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych
z użytkowaniem programów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego i projektowania stron
internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich.
(111) 292597
(220) 2016 06 23
(210) 458195
(151) 2016 12 02
(441) 2016 08 01
(732) MB-PRC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) Salon BIELIZNY
(540)

Nr 7/2017

(111) 292598
(220) 2016 06 23
(210) 458197
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) HUSARION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) husarion
(510), (511) 9 urządzenia sterujące elektryczne, elektroniczne
urządzenia sterujące, elektryczne lub elektroniczne urządzenia
kontrolno-sterujące, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, elektroniczne jednostki sterujące, komputerowe
urządzenia sterujące, programowalne urządzenia sterujące, mikroprocesorowe urządzenia sterujące, sterowniki elektroniczne,
sterowniki programowalne, sterowniki elektryczne, interfejsy
komputerowe, interfejsy do kontroli urządzeń elektronicznych
przez sieć komputerową, urządzenia zdalnego sterowania, elektryczne urządzenia zdalnego sterowania, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, sprzęt komputerowy, peryferyjne
urządzenia komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, programy komputerowe, programy sterujące komputerowe, platformy oprogramowania komputerowego.
(111) 292599
(220) 2016 06 23
(210) 458205
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) SLOVNAFT-POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Slovnaft Partner
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 24.01.03, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, biopaliwa, oleje silnikowe, paliwa lotnicze, smary, 37 usługi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliw,
mianowicie usługi myjni samochodowych, usługi zabezpieczanie
pojazdów przed korozją, usługi wymiany olejów, usługi w zakresie
napraw pojazdów i przyczep, usługi wymiany opon, usługi bieżnikowania opon, usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw.
(111) 292600
(220) 2016 06 23
(210) 458211
(151) 2016 12 02
(441) 2016 08 01
(732) GRUSZCZYŃSKI LESZEK P.P.H.U. TERMIKO, Jarocin, PL.
(540) termiko
(510), (511) 11 kotły, kotły do instalacji grzewczych, kotły do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły grzewcze,
kotły grzewcze na paliwa stałe z systemami podawania i dozowania
paliwa, kotły paleniskowe, palniki do kotłów, ruszty do palenisk kotłów, sterowniki do kotłów, urządzenia do zasilania kotłów, zasobniki
paliw stałych do kotłów.
(111) 292601
(220) 2016 06 23
(210) 458212
(151) 2016 12 02
(441) 2016 08 01
(732) SAKO-EXPO TECHTEXTILPLAST HENRYK SAKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Aleksandria, PL.
(540) SAKOPLAN Security
(510), (511) 9 alarmy antywłamaniowe, 12 antywłamaniowe urządzenia do pojazdów, 22 plandeki.

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 26.01.14, 26.01.18, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 35 pokazy mody w celach promocyjnych, pokazy towarów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej.

(111) 292602
(220) 2016 06 23
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) FALKOWSKI TOMASZ, Warszawa, PL.
(540) STOM

(210) 458221

Nr 7/2017
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(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały, szary
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi dla osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, telewizyjna, billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, przygotowywanie reklamy prasowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, informacja o działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, public relations, badania opinii publicznej,
analizy kosztów, 44 usługi stomatologiczne takie jak: leczenie zachowawcze, protetyka, protetyka implantologiczna, implantologia,
leczenie periodontologiczne, ortodoncja, leczenie endodontyczne
(kanałowe), chirurgia stomatologiczna, terapia stawów skroniowo-żuchwowych, stomatologia dziecięca, stomatologia estetyczna,
diagnostyka radiologiczna, leczenie laryngologiczne, porady w zakresie stomatologii, profilaktyka i higiena jamy ustnej, usługi kliniki medycznej, chirurgia plastyczna, szpitale, domy opieki, hospicja,
fizjoterapia, fizykoterapia, opieka pielęgniarska medyczna, opieka
zdrowotna, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady w zakresie
farmakologii, wypożyczanie sprzętu medycznego, 45 doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej,
zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 292603
(220) 2016 06 28
(210) 458351
(151) 2016 12 07
(441) 2016 08 16
(732) FUNDACJA UZDROWISKA SZCZAWNO-JEDLINA STOKROTKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Szczawno-Zdrój, PL.
(540) Fundacja Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. „STOKROTKA”
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnoszary, szary, żółty
(531) 05.05.04, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne.

(111) 292604
(220) 2016 06 28
(151) 2016 12 07
(441) 2016 08 16
(732) HORTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KOŃ POLSKI
(540)

2173
(210) 458352

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 czasopisma typu periodyki, 38 przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera.
(111) 292605
(220) 2016 06 29
(210) 458380
(151) 2016 12 02
(441) 2016 08 01
(732) TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) OPTY BOSMAN
(510), (511) 2 farby, lakiery, środki chemiczne zapobiegające korozji,
35 usługi selekcji i przedstawienia asortymentu usług związanych
ze sprzedażą farb, lakierów i środków zapobiegających korozji tak,
aby ich nabywca mógł dokonać między nimi wyboru-prowadzone
tradycyjnie lub on-line, w tym za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie usług promocji
i sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 292606
(220) 2016 06 29
(210) 458382
(151) 2016 12 02
(441) 2016 08 01
(732) TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) TEKNOS-OLIVA
(510), (511) 2 farby, lakiery, środki chemiczne zapobiegające korozji,
35 usługi selekcji i przedstawienia asortymentu usług związanych
ze sprzedażą farb, lakierów i środków zapobiegających korozji tak,
aby ich nabywca mógł dokonać między nimi wyboru-prowadzone
tradycyjnie lub on-line, w tym za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie usług promocji
i sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 292607
(220) 2016 06 29
(210) 458386
(151) 2016 12 02
(441) 2016 08 01
(732) PLUTA DANUTA BODARA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE, Rybnik, PL.
(540) BODARA
(510), (511) 25 koszule, krawaty, bluzki.
(111) 292608
(220) 2016 06 29
(210) 458394
(151) 2016 12 02
(441) 2016 08 01
(732) TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) BOSMAN
(510), (511) 2 farby, lakiery, środki chemiczne zapobiegające korozji,
35 usługi selekcji i przedstawienia asortymentu usług związanych
ze sprzedażą farb, lakierów i środków zapobiegających korozji tak,
aby ich nabywca mógł dokonać między nimi wyboru-prowadzone
tradycyjnie lub on-line, w tym za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie usług promocji
i sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 292609
(220) 2016 07 04
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.

(210) 458542
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(540) MASTER FISH
(510), (511) 29 anchois, filety rybne, flaki, homary nieżywe, przetworzona ikra rybia, jadalne jaja ślimacze, kawior, konserwy rybne, krewetki nieżywe, nieżywe krewetki różowe, nieżywe langusty, martwy
łosoś, małże nieżywe (mięczaki), małże nieżywe, małże jadalne nieżywe, miąższ owoców, owoce mrożone, ostrygi nieżywe, poczwarki
jedwabnika jadalne, potrawy z ryb dla ludzi, przeciery rybne, przeciery warzywne, pulpa owocowa (miazga owocowa), raki nieżywe,
żywność produkowana z ryb, ryby konserwowane, ryby nieżywe,
ryby solone, sardynki martwe, skorupiaki nieżywe, strzykwy nieżywe, śledzie martwe, tuńczyk martwy, warzywa gotowane, żywność
przygotowana z ryb, 30 gotowe potrawy oparte na kluskach, paszteciki, pierożki ravioli, pizze, placki, potrawy na bazie mąki, przyprawy,
sajgonki, spaghetti, sushi, 31 algi spożywcze dla ludzi lub zwierząt,
wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt.
(111) 292610
(220) 2016 07 04
(210) 458597
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) NANO CARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) www.GrapheneShop.pl
(510), (511) 35 sprzedaż dla osób trzecich, sprzedaż wyrobów grafenowych oraz wyrobów opartych na grafenie, w szczególności: płytek
grafenowych, grafenu w proszku, zawiesin grafenowych, materiałów
kompozytowych na bazie grafenu, smarów grafenowych, elastomerów grafenowych, gum grafenowych, 42 analizy chemiczne, badania chemiczne, badania naukowe, badania w dziedzinie nauki, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
opracowywanie projektów technicznych.
(111) 292611
(220) 2016 07 06
(210) 458715
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) z życia wzięte Najlepsze PANORAMY
(540)

Kolor znaku: żółty, złoty, zielony, szary, czerwony, biały
(531) 05.03.06, 25.07.03, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do fototelegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo, mikroprocesory komputerowe, procesory
jako centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory,
cyklotrony, czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków
optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki,
dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane,
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo
zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne
z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne
nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody
drukowane, obwody scalone, odbiorniki audio-i wideo, odbiorniki
radiowe, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, odtwarzacze osobiste stereo, plotery,
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chipy, płyty akustyczne, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje
elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje
taśm magnetycznych informatyczne, jednostki taśm magnetycznych
informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty
telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji dla pojazdów,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia
do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety video z grami, wideofony, neony reklamowe,
16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy,
artykuły papiernicze, prospekty, broszury, chorągiewki papierowe,
czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, drukarki przenośne, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki,
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe,
karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty-zawiadomienia,
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroję do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych, 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, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjalistyczne
doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne
zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania
ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi
agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności 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,
transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji
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 agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów
reklamowych, bookletów, przygotowywanie reklam prasowych,
ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi
modeli, modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży,
marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama oraz działalność
informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
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materiałów reklamowych, reklamy, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem
sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi agencji prasowych,
usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów
SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń
telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa,
łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej
za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie
realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności, 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 pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie
turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności ekologicznej, informacja o edukacji, usługi studiów
filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjny ch, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja
danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja
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oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi
projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego,
opracowywanie projektów technicznych, konserwacja terenów zielonych, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego
środowiska człowieka, publikowanie wydawnictw edukacyjnych
w tym zakresie, udzielanie konsultacji w zakresie działalności związanej z ochrona naturalnego środowiska człowieka, promowanie świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności ekologicznej, w tym także za pośrednictwem witryny
internetowej.

(111) 292612
(220) 2016 07 06
(210) 458721
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) KRZYŻÓWKI 3w1
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, biały, szary
(531) 26.05.01, 26.05.06, 26.05.17, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do fototelegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo, mikroprocesory komputerowe, procesory
jako centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory,
cyklotrony, czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków
optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki,
dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane,
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo
zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne
z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne
nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody
drukowane, obwody scalone, odbiorniki audio-i wideo, odbiorniki
radiowe, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, odtwarzacze osobiste stereo, plotery,
chipy, płyty akustyczne, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje
elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje
taśm magnetycznych informatyczne, jednostki taśm magnetycznych
informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty
telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji dla pojazdów,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia
do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety video z grami, wideofony, neony reklamowe,
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16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy,
artykuły papiernicze, prospekty, broszury, chorągiewki papierowe,
czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, drukarki przenośne, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki,
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe,
karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty-zawiadomienia,
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych, 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, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjalistyczne
doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej,
informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji
o działalności 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, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji 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 agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów,
przygotowywanie reklam prasowych, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli, modelek do celów
reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, reklama oraz działalność informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych,
reklamy, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi
przeglądu prasy, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi agencji prasowych, usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnej, przesyłanie informacji
drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi
w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa,
zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa, łączność telefoniczna, łączność tele-
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graficzna, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu
do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
przy pomocy komputera, przydzielanie dostępu do światowej sieci
komputerowej, usługi w zakresie realizowania transmisji programów
radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności, 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 pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży
i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja, edukacja
w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności ekologicznej,
informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów,
fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania,
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie
i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów inne niż
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej,
montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem
nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych
o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie
telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska,edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody,
usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, konserwacja terenów zielonych, publikowanie
wydawnictw edukacyjnych w tym zakresie, udzielanie konsultacji
w zakresie działalności związanej z ochrona naturalnego środowiska
człowieka, promowanie świadomości publicznej w zakresie ochrony
środowiska, odpowiedzialności ekologicznej, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,doradztwo w zakresie ochrony środowiska.
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Kolor znaku: biały, szary, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do fototelegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo, mikroprocesory komputerowe, procesory
jako centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory,
cyklotrony, czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków
optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki,
dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane,
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo
zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne
z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne
nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody
drukowane, obwody scalone, odbiorniki audio-i wideo, odbiorniki
radiowe, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, odtwarzacze osobiste stereo, plotery,
chipy, płyty akustyczne, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje
elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje
taśm magnetycznych informatyczne, jednostki taśm magnetycznych
informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty
telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji dla pojazdów,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia
do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety video z grami, wideofony, neony reklamowe,
16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy,
artykuły papiernicze, prospekty, broszury, chorągiewki papierowe,
czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, drukarki przenośne, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki,
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe,
karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty-zawiadomienia,
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroję do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych, usługi agencji eksportowo-impor-
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towej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjalistyczne
doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej,
informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji
o działalności 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, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji 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 agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów,
przygotowywanie reklam prasowych, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli, modelek do celów
reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, reklama oraz działalność informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych,
reklamy, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi
przeglądu prasy, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi agencji prasowych, usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnej, przesyłanie informacji
drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi
w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa,
zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu
do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
przy pomocy komputera, przydzielanie dostępu do światowej sieci
komputerowej, usługi w zakresie realizowania transmisji programów
radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności, 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 wydaw-
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nictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży
i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja, edukacja
w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności ekologicznej, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania,
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów
tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy
w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania
wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze
reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie
akcji społecznych związanych z ochroną środowiska, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka,
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów
komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci
elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi
artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych,
konserwacja terenów zielonych, publikowanie wydawnictw edukacyjnych w tym zakresie, udzielanie konsultacji w zakresie działalności
związanej z ochrona naturalnego środowiska człowieka, promowanie
świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności ekologicznej, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

(111) 292614
(220) 2016 07 06
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) BAJAJ AUTO LIMITED, Akurdi, IN.
(540) BAJAJ
(540)

(210) 458728

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 samochody, pojazdy do użytku na lądzie, dwukołowe
pojazdy mechaniczne, trzykołowe pojazdy mechaniczne, czterokołowe pojazdy mechaniczne, motocykle, rowery, skutery wyposażone
w silnik, motorowery, części i akcesoria do pojazdów, w tym silniki
do pojazdów lądowych, aerodynamiczne owiewki do pojazdów, kierownice, zawieszenia do pojazdów, amortyzatory do pojazdów, ramy
pojazdów lądowych, siodełka do motocykli, nadwozia pojazdów,
błotniki, klaksony do pojazdów, podwozia pojazdów, maski silników
do pojazdów, hamulce do pojazdów, chlapacze do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów,
zderzaki do pojazdów, koła, felgi i kołpaki do kół, opony do pojazdów lądowych, bagażniki do pojazdów, siedzenia do pojazdów, lusterka do pojazdów, wahacze do pojazdów, zbiorniki paliwa do pojazdów, piasty kół, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, łańcuchy
napędowe do pojazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów
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lądowych, silniki do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów
lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe
do pojazdów lądowych, inne niż do silników, urządzenia sprzęgające
do pojazdów lądowych, 35 usługi związane z publiczną prezentacją
produktów związanych z motoryzacją, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące pojazdów mechanicznych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi marketingowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych odnoszących się do pojazdów, w tym
dwukołowych pojazdów mechanicznych, trzykołowych pojazdów
mechanicznych i czterokołowych pojazdów mechanicznych oraz
produktów i towarów z nimi powiązanych, 37 naprawa i konserwacja
pojazdów mechanicznych, usługi warsztatów w zakresie konserwacji
i naprawy pojazdów, usługi związane z naprawą i konserwacją motocykli, dwukołowych pojazdów mechanicznych, trzykołowych pojazdów mechanicznych i czterokołowych pojazdów oraz samochodów.

(111) 292615
(220) 2016 07 06
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) MOTOSTREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PIZZA I WINO
(540)

(210) 458736

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 26.04.06, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 dania gotowe przygotowane w oparciu o mięso,
drób, ryby, owoce morza, grzyby, warzywa, owoce, nabiał, zupy, sałatki, 30 pizza, ciasto do pizzy, produkty i preparaty do przygotowywania pizzy, dodatki, nadzienia i sosy do pizzy, przyprawy do pizzy,
makarony i dania na bazie makaronu, kawa, pieczywo, wypieki i wyroby cukiernicze, desery lodowe, 43 usługi restauracyjne, prowadzenie lokali gastronomicznych, usługi kantyn i barów szybkiej obsługi
jako punktów sprzedaży posiłków, catering, usługi w zakresie prowadzenia punktów obsługi detalicznej specjalizujących się w wyrobie
pizzy do konsumpcji na miejscu oraz poza lokalem, usługi w zakresie prowadzenia pizzerii, usługi polegające na zamawianiu żywności
poprzez sieć on-line i sieci telefoniczne, przygotowywanie potraw
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, obsługa gastronomiczna przyjęć, zlotów, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów.
(111) 292616
(220) 2016 07 06
(210) 458750
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) TA NASZA MŁODOŚĆ
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, czerwony, szary
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do fototelegrafu, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo, mikroprocesory komputerowe, procesory
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jako centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory,
cyklotrony, czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków
optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki,
dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3. MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane,
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo
zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne
z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne
nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody
drukowane, obwody scalone, odbiorniki audio-i wideo, odbiorniki
radiowe, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, odtwarzacze osobiste stereo, plotery,
chipy, płyty akustyczne, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje
elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje
taśm magnetycznych informatyczne, jednostki taśm magnetycznych
informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty
telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translator, elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji dla pojazdów,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia
do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe,
16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy,
artykuły papiernicze, prospekty, broszury, chorągiewki papierowe,
czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, drukarki przenośne, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki,
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe,
karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty-zawiadomienia,
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych, 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, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjalistyczne
doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zaradzania personalnego, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi
w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i za-
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radzaniu działalnością gospodarcza, usługi w zakresie opracowywania
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji 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 agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
gadżetów reklamowych, bookletów, przygotowywanie reklam prasowych, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama oraz
działalność informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy),
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklamy, usługi w zakresie
przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych
i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie
opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi agencji
prasowych, usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie
transmisji telewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektroniczną
i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania
połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze
przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi
w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi
w zakresie realizowania transmisji programów radiowych, usługi
w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi
w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności, 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 pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy
satelitarnych i sieci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie
edukacji i kształcenia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności ekologicznej, informacja o edukacji, usługi
studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia
nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna
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on-Iine książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka, 42 administrowanie
stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe,
konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa
przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, konserwacja terenów zielonych, publikowanie wydawnictw edukacyjnych
w tym zakresie, udzielanie konsultacji w zakresie działalności związanej z ochroną naturalnego środowiska człowieka, promowanie świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności ekologicznej, w tym także za pośrednictwem witryny
internetowej, doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

(111) 292617
(220) 2016 07 06
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) ANTCZAK PAWEŁ ONO, Poznań, PL.
(540) babyono
(540)
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smoczki, gryzaki na ząbkowanie, osłonki na sutki do użytku osobistego, odciągacze mleka z piersi podkłady zapobiegające odleżynom,
termometry do użytku medycznego, podgrzewacze butelek dla
dzieci i niemowląt, sterylizatory, stelaże na plecy do noszenia dzieci,
chusty do noszenia niemowląt, plecaki do noszenia niemowląt, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka do noszenia
niemowląt na ciele, torby, torby na akcesoria do przewijania, zabezpieczenia chroniące dzieci przed urazami w wyniku kontaktu z elementami wyposażenia wnętrz, w tym osłony narożnikowe, elementy
zabezpieczające meble przed dostępem dzieci, meble, poduszki,
kołdry, chodziki, zagłówki podróżne, maty do przewijania niemowląt, szczoteczki i grzebienie do włosów, gąbki toaletowe, termosy,
niemetalowe pojemniki do pakowania, nieelektryczne podgrzewacze do butelek dla niemowląt, odzież, obuwie, nakrycia głowy, zabawki.

(111) 292618
(220) 2016 07 06
(210) 458758
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Białobrzegi, PL.
(540) VERONI hydration
(540)

(210) 458755

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, patyczki z watą do celów kosmetycznych,
waciki kosmetyczne, 5 środki sanitarne do celów medycznych, podkłady poporodowe (sanitarne), pieluszki dla niemowląt, pieluszki
dziecięce [pieluchy], 8 sztućce metalowe i z tworzyw sztucznych,
przybory toaletowe zawarte w tej klasie, nożyczki, cążki do obcinania
skórek i paznokci, pilniczki, 9 elektroniczne nianie, wagi kontrolne,
termometry, 10 butelki do karmienia niemowląt i dzieci, aspiratory
do nosa, smoczki, gryzaki na ząbkowanie, osłonki na sutki do użytku osobistego, odciągacze mleka z piersi, podkłady zapobiegające
odleżynom, termometry do użytku medycznego, 11 podgrzewacze butelek dla dzieci i niemowląt, sterylizatory, 18 stelaże na plecy
do noszenia dzieci, chusty do noszenia niemowląt, plecaki do noszenia niemowląt, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię,
nosidełka do noszenia niemowląt na ciele, torby, torby na akcesoria
do przewijania, 20 zabezpieczenia chroniące dzieci przed urazami
w wyniku kontaktu z elementami wyposażenia wnętrz, w tym osłony narożnikowe, elementy zabezpieczające meble przed dostępem
dzieci, meble, poduszki, kołdry, chodziki, zagłówki podróżne, maty
do przewijania niemowląt, 21 szczoteczki i grzebienie do włosów,
gąbki toaletowe, termosy, niemetalowe pojemniki do pakowania,
nieelektryczne podgrzewacze do butelek dla niemowląt, 25 odzież:
obuwie, nakrycia głowy, 28 zabawki, 35 usługi w zakresie sprzedaży
takich towarów kosmetyki patyczki z watą do celów kosmetycznych,
waciki kosmetyczne, środki sanitarne do celów medycznych, podkłady poporodowe (sanitarne), pieluszki dla niemowląt, pieluszki dziecięce (pieluchy], sztućce metalowe i z tworzyw sztucznych, przybory
toaletowe zawarte w tej klasie, nożyczki, cążki do obcinania skórek
i paznokci, pilniczki, elektroniczne nianie, wagi kontrolne, termometry, butelki do karmienia niemowląt i dzieci, aspiratory do nosa,

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.07.07, 26.01.01
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje
energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane,
preparaty do produkcji napojów.
(111) 292619
(220) 2016 07 06
(210) 458759
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Białobrzegi, PL.
(540) VERONI energy
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony
(531) 25.07.07, 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje
energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane,
preparaty do produkcji napojów.
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(111) 292620
(220) 2016 07 07
(210) 458836
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) SZYMALA TOMASZ PRIMA SORT, Bielsko-Biała, PL.
(540) FIRANEO
(510), (511) 24 firany, zasłony, lambrekiny, zazdrostki, ręczniki, obrusy, serwety, komplety pościelowe, koce, tkaniny, dzianiny, nakrycia
na łóżka i stoły, bielizna pościelowa, bielizna stołowa, prześcieradła,
35 sprzedaż w sklepach oraz za pośrednictwem sieci Internet (sklepy i portale internetowe on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa
następujących towarów: firany, zasłony, lambrekiny, zazdrostki, ręczniki, obrusy, serwety, komplety pościelowe, koce, tkaniny, dzianiny,
nakrycia na łóżka i stoły, bielizna pościelowa, bielizna stołowa, prześcieradła, 40 krawiectwo, szycie firan, zasłon, lambrekinów, obrusów,
przeróbki następujących towarów: firany, zasłony, lambrekiny, zazdrostki, ręczniki, obrusy, serwety, komplety pościelowe, koce, tkaniny, dzianiny, nakrycia na łóżka i stoły, bielizna pościelowa, bielizna
stołowa, prześcieradła.
(111) 292621
(220) 2016 07 11
(210) 458924
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) SŁAWSKI ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA I DROBIU
BALCERZAK I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróblów, PL.
(540) Balcerzak i Spółka. Kroi się coś wyjątkowego.
(510), (511) 29 kiełbasy, frankfurterki, szynka, wędliny, mięso.
(111) 292622
(220) 2016 07 11
(210) 458926
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PBC Polskie Badania Czytelnictwa
(540)

Kolor znaku: czarny, granatowy, niebieski, jasnozielony
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, działalność kulturalna, 42 badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
(111) 292623
(220) 2016 07 11
(210) 458928
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsk Podlaski, PL.
(540) WÓDKI Z PUSZCZY
(540)

(531) 05.01.03, 05.01.05, 24.17.02, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 33 wódka.
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(111) 292624
(220) 2016 07 11
(210) 458932
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) SKARŻYŃSKI KAMIL MANK, Przyjażń, PL.
(540) mank
(510), (511) 31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, pasza dla zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, pokarm
dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, spożywcze artykuły dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(111) 292625
(220) 2016 07 11
(210) 458973
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) GAPIŃSKI MARIUSZ PROKSYMA, Poddębice, PL.
(540) PROKSYMA
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów budowlanych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej i innych
środków komunikacji, pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów budowlanych, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej i innych środków komunikacji, 37 asfaltowanie, budowa i konserwacja rurociągów, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo wodne i podwodne, naprawy w zakresie
budownictwa wodnego i podwodnego, budownictwo przemysłowe, rozbiórka budynków, wykonywanie robót ziemnych, układanie
nawierzchni gotowych, usługi związane wykonywaniem budynków,
dróg, mostów, zapór i linii przesyłowych, usługi w zakresie budownictwa, usługi przywracające obiekt do stanu używalności po jego
zużyciu, uszkodzeniu, pogorszeniu się jakości lub częściowym uszkodzeniu, usługi związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów
w ich pierwotnym stanie, utrzymanie i konserwacja ciągów pieszo
-jezdnych, 39 logistyka transportu, przewożenie ładunków, transport
samochodowy, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek,
dostarczanie towarów.
(111) 292626
(220) 2016 07 11
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) ŻWIR-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mostki, PL.
(540) ŻWIR-TRANS
(540)

(210) 458975

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośnie metalowe konstrukcje budowlane, materiały budowlane do budowy dróg
żelaznych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki
metalowe, metalowa siatka ogrodzeniowa, ogrodzenia metalowe,
19 tektura budowlana, drewno budowlane, niemetalowe konstrukcje
budowlane i elementy konstrukcji budowlanych, niemetalowe płyty
budowlane, szkło budowlane, niemetalowe materiały budowlane,
kamień budowlany, asfalt, smoła, bitumy, żwir, beton, bloczki betonowe, cement, budynki przenośne, niemetalowa siatka ogrodzeniowa, ogrodzenia niemetalowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz
pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
za pomocą środków komunikacji elektronicznej i innych środków
komunikacji w zakresie towarów: budowlane materiały metalowe,
przenośnie metalowe konstrukcje budowlane, materiały budowlane
do budowy dróg żelaznych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, metalowa siatka ogrodzeniowa, ogrodzenia metalowe, tektura budowlana, drewno budowlane, niemetalowe
konstrukcje budowlane i elementy konstrukcji budowlanych, niemetalowe płyty budowlane, szkło budowlane, niemetalowe materiały
budowlane, kamień budowlany, asfalt, smoła, bitumy, żwir, beton,
bloczki betonowe, cement, budynki przenośne, niemetalowa siatka
ogrodzeniowa, ogrodzenia niemetalowe, 37 usługi budowlane, wykonywanie stabilizacji cementowej, 39 usługi w zakresie transportu,
informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja
transportu.
(111) 292627
(151) 2016 12 06

(220) 2016 07 11
(441) 2016 08 16

(210) 458978
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(732) MCR CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęcice, PL.
(540) Zielona Apteka
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, żółty
(531) 05.05.04, 26.04.04, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.11, 29.01.13,
27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje do ciała, mydła i żele, oliwki do kąpieli, nielecznicze balsamy do skóry, peelingi
złuszczające do celów kosmetycznych, preparaty do włosów, olejki
eteryczne, dezodoranty, płatki kosmetyczne do demakijażu, bawełniane płatki kosmetyczne, patyczki z watą do celów kosmetycznych,
5 kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele
lecznicze, środki sanitarne stosowane do celów medycznych.
(111) 292628
(220) 2016 07 11
(210) 458979
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540) ŻYTNIÓWKA Z SERCA PODLASIA PRAWDZIWA Z POLSKIEGO
ŻYTNIEGO SPIRYTUSU
(540)
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27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 292630
(220) 2016 07 20
(210) 459330
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MobiComplex
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, maści do celów kosmetycznych,
odżywki do celów kosmetycznych, środki do pielęgnacji włosów,
kosmetyki dla zwierząt, 5 suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, produkty lecznicze, okłady,
kremy o statusie wyrobu medycznego, 10 rozpylacze do aerozoli
do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych,
aplikatory pigułek, aplikatory bandaży; aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne
spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże
elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety
do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów
medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne,
irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki
do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych,
przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce,
strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej,
strzykawki do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne,
szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne
kompresy stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych,
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały
do zszywania, terapeutyczne plastry,.
(111) 292631
(220) 2016 01 08
(210) 451122
(151) 2016 12 20
(441) 2016 04 11
(732) KORDYSZEWSKI-KOBUS KONRAD, Warszawa, PL.
(540) topestetic
(540)

Kolor znaku: złoty, brązowy
(531) 19.07.01, 19.07.17, 05.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 292629
(220) 2016 07 11
(210) 458981
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540) ŻYTNIÓWKA GOŚCINNOŚĆ W NATURZE PODLASIA B
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnobrązowy, złoty, czarny
(531) 06.19.09, 04.03.01, 05.07.03, 09.01.10, 24.09.02, 25.01.15,

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 detaliczna i hurtowa sprzedaż kosmetyków w sklepach stacjonarnych i internecie, 44 salony piękności, salony fryzjerskie, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi klinik
medycznych, manicure i pedicure, masaże, gabinety urody, ośrodki
zdrowia, pomoc medyczna, stomatologia, szpitale, usługi doradcze
w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi logopedyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi wizażu, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie urządzeń sanitarnych,
zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, aromaterapia, bank krwi, chirurgia
plastyczna, implantacja (wszczepianie) włosów, łaźnie publiczne,
opieka pielęgniarska, medyczna, zdrowotna, usługi optyczne.
(111) 292632
(220) 2016 03 09
(210) 453336
(151) 2016 11 22
(441) 2016 06 20
(732) BŁECHA KRZYSZTOF LABORATORIUM MEDYCYNY
NATURALNEJ BONIMED, Żywiec, PL.
(540) Gastrobon Ojca Grzegorza
(510), (511) 5 chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych,
chemiczne preparaty do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
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nych, eliksiry-preparaty farmaceutyczne, herbaty ziołowe do celów
medycznych, farmaceutyczne preparaty, kapsułki na lekarstwa, kąpiele lecznicze, napoje lecznicze, oleje lecznicze, kapsułki do celów
farmaceutycznych, herbata lecznicza, leki pomocnicze, wspierające,
maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, nalewki do celów leczniczych, napary do celów
leczniczych, odżywcze suplementy diety, pastylki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, mineralne suplementy diety, zioła lecznicze, tabletki do celów farmaceutycznych,
lecznicze napary, nalewki, leki dla ludzi, preparaty witaminowe, leki
wzmacniające, leki do użytku medycznego, środki trawienne do celów farmaceutycznych, lekarstwa przeciw zaparciem, 30 napary inne
niż do celów leczniczych, esencje do żywności, inne niż esencje eteryczne i oleje aromatyczne.

(111) 292633
(220) 2016 04 05
(210) 454470
(151) 2016 12 23
(441) 2016 07 04
(732) TRINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) MALOWIA
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, mydła, żele pod
prysznic, balsamy do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, środki do czyszczenia zębów, toniki do skóry, substancje koloryzujące
do włosów, płyny odżywcze do włosów, preparaty do nawilżania
włosów, szampony do włosów, kuracje przeciwłupieżowe w formie
szamponów, olejki do włosów, olejki do ciała, maseczki do twarzy, maseczki do celów kosmetycznych, kremy do twarzy, emulsje
do twarzy, kremy pod oczy, środki oczyszczające skórę, aromaty,
aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne,
olejki do aromaterapii, olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku
w gospodarstwie domowym, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki zapachowe, 4 świece, świece woskowe, świece zapachowe, knoty do oświetlenia, knoty do świec, świece okolicznościowe,
woski palne, zapachowe świece aromaterapeutyczne, zestawy
świeczek, świeczki do podgrzewaczy, 5 białkowe suplementy diety,
błonnik pokarmowy, dietetyczne żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, witaminy i preparaty witaminowe, herbata lecznicza, kapsułki
odchudzające krople witaminowe, lecznicze dodatki do żywności,
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy diety dla ludzi, tabletki witaminowe, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 31 produkty rolnictwa ekologicznego, artykuły żywnościowe produkowane metodami rolnictwa
ekologicznego bez używania nawozów sztucznych i pestycydów,
posiadające certyfikaty ekologiczne wydawane przez jednostki certyfikujące, ziarna, otręby zbożowe, 35 usługi sklepów detalicznych
on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży detalicznej związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, udostępniane porad dotyczących konsumenckich produktów
kosmetycznych, udzielanie informacji konsumenckich o produktach
w zakresie kosmetyków, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi
sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspecjalizowanych, w tym
usługi sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu, kosmetyków, towarów higienicznych i do pielęgnacji ciała, środków czystości oraz środków do celów leczniczych w szczególności: kosmetyki
do pielęgnacji skóry, mydła, żele pod prysznic, balsamy do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, środki do czyszczenia zębów, toniki do skóry, substancje koloryzujące do włosów, płyny odżywcze
do włosów, preparaty do nawilżania włosów, szampony do włosów,
kuracje przeciwłupieżowe w formie szamponów, olejki do włosów,
olejki do ciała, maseczki do twarzy, maseczki do celów kosmetycznych, kremy do twarzy, emulsje do twarzy, kremy pod oczy, środki
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oczyszczające skórę, aromaty, aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, olejki do aromaterapii, olejki
eteryczne, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym,
olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki zapachowe, świece,
świece woskowe, świece zapachowe, knoty do oświetlenia, knoty
do świec, świece okolicznościowe, woski palne, zapachowe świece
aromaterapeutyczne, zestawy świeczek, świeczki do podgrzewaczy, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, witaminy i preparaty witaminowe, herbata lecznicza, kapsułki odchudzające, krople witaminowe,
lecznicze dodatki do żywności, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy diety dla ludzi, tabletki witaminowe, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, przybory, szczotki, gąbki i aplikatory stosowane z kosmetykami i produktami toaletowymi, puszki do pudru, szczotki do włosów
i grzebienie, pędzle do makijażu, szczotki i grzebienie do rzęs i brwi,
aplikatory pianki, gąbki do makijażu i puszki do pudru, pojemniki
przystosowane do przechowywania kosmetyków i produktów toaletowych, promocja i handel dietetyczną żywnością i substancjami
do celów leczniczych, suplementami diety i żywnością organiczną,
prowadzenie hurtowni i sklepów ze sprzedażą zdrowej żywności,
produktów spożywczych rolnictwa ekologicznego.

(111) 292634
(220) 2016 04 06
(210) 454494
(151) 2016 12 05
(441) 2016 07 18
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) DARZ BÓR
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, wódka, likiery, brandy,
gotowe napoje alkoholowe.
(111) 292635
(220) 2016 04 06
(151) 2016 12 06
(441) 2016 07 18
(732) SADOWIŃSKI DARIUSZ, Warszawa, PL.
(540) SADDAR
(540)

(210) 454496

Kolor znaku: jasnozielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa
sztuczne nieprzetworzone pod postacią granulek, proszków, płynów i past, produkty chemiczne podstawowe i do wytwarzania
tworzyw sztucznych, polimery, 19 niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe konstrukcje budowlane, maszty [słupy] niemetalowe, podpory niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płyty
niemetalowe, balustrady, belki niemetalowe, podstawy z tworzyw
sztucznych do mocowania w ziemi elementów konstrukcyjnych, listwy z materiałów kompozytowych na bazie tworzyw sztucznych,
35 zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, agencje importowo-eksportowe, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, uaktualnianie
materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama radiowa,
telewizyjna, billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie reklamy prasowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
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gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych
w bazach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, public relations, badania opinii publicznej, analizy kosztów,
sprzedaż w tym sprzedaż on-line takich produktów jak: tworzywa
sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne nieprzetworzone
pod postacią granulek, proszków, płynów i past, produkty chemiczne podstawowe i do wytwarzania tworzyw sztucznych, polimery,
niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe konstrukcje budowlane, maszty [słupy] niemetalowe, podpory niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płyty niemetalowe, balustrady, belki niemetalowe, podstawy z tworzyw sztucznych do mocowania w ziemi
elementów konstrukcyjnych, listwy z materiałów kompozytowych
na bazie tworzyw sztucznych.

(111) 292636
(220) 2016 04 23
(210) 455422
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 16
(732) STÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mała Wieś, PL.
(540) Pizzola
(510), (511) 29 gotowe dania składające się z mięsa i / lub ryb, potrawy gotowe mianowicie zapiekanki, przyprawy smakowe jako
pikle, pasty mięsne, warzywne pasty do smarowania, pasty rybne
i z owoców morza, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasty
z oliwy, kaparów, oliwek, 30 dania gotowe na bazie lub z dodatkiem
różnych ciast, wypieki, mianowicie wyroby wypiekane z mąki i/lub
ciasta makaronowego, ciasta, ciasta z nadzieniami, bułki, bagietki,
bagietki z nadzieniem, pieczywo, pieczywko świeże i mrożone, ciasta na pieczywko, pizza, ciasta do pizzy świeże i mrożone, gotowe
pizze, spody do pizzy, spody z ciasta do pizzy, mrożone ciasta, ciasta mrożone nadziewane mięsem i/lub warzywami, mrożone spody
do pizzy, mrożone płaty ciasta, ciasta zawierające mięso, preparaty
do sporządzania spodów do pizzy, ciasta do pieczenia, mieszanki
ciasta do jego przygotowywania, przyprawy do pizzy, produkty
żywnościowe z ciasta, podpłomyki, ciasta gotowe do pieczenia, tortille, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, piekarnicze, hot dogi,
zapiekanki w cieście z dziczyzny i/lub drobiu, ciasta typu foccacia,
ciabatty, piadiny, dania makaronowe, świeże i suche makarony, ciasto makaronowe nadziewane, dania makaronowe świeże i mrożone,
w tym lasagne, spaghetti, ravioli, dania gotowe zawierające makaron, dania gotowe z makaronu, kluski, ciasto do pierogów mrożone,
sosy, sosy do pizzy, sosy do żywności, sosy używane jako przyprawy, sosy do makaronów, sosy warzywne, sosy mięsno warzywne,
sosy sałatkowe do żywności, sosy salsa, sosy zagęszczone, gotowe
sosy, pasty warzywne, papki warzywne, przyprawy smakowe inne
niż pikle, marynaty, żywność na bazie mąki, ryżu, kaszy, sól, dodatki
smakowe, przyprawy do makaronu na bazie warzyw, jadalne ozdoby do ciast, przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, sprzedaż katalogowa, organizowanie
i przeprowadzanie sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż online w Internecie, sprzedaż w lokalach sklepowych, usługi sprzedaży za pomocą globalnych sieci komputerowych: dań gotowych, wypieków,
ciast, bułek, bagietek, bagietek z nadzieniem, pieczywa, pieczywa
świeżego i mrożonego, ciasta na pieczywko, pizzy, ciast do pizzy
świeżych i mrożonych, hot dogów, zapiekanek w cieście z dziczyzny i/lub drobiu, podpłomyków, ciasta typu foccacia, ciabatta, piadiny, dań makaronowych, klusek, świeżych i suchych makaronów,
ciast makaronowych nadziewanych, dań makaronowych świeżych
i mrożonych, w tym lasagne, spaghetti, ravioli, sosów, sosów do pizzy, sosów do żywności, sosów używanych jako przyprawy, sosów
do makaronów, sosów warzywnych, sosów mięsno warzywnych,
sosów sałatkowych do żywności, sosów salsa, sosów zagęszczonych, gotowych sosów, past, past warzywnych, papek warzywnych,
przypraw smakowych, w tym przypraw i marynat, spodów do pizzy
w każdej postaci, spodów z ciasta do pizzy w każdej postaci, mrożonych ciast, ciast mrożonych nadziewanych mięsem i/lub warzywa-
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mi, mrożonymi spodami do pizzy, mrożonymi płatami ciasta, ciasta
zawierającego mięso, preparatów do sporządzania spodów do pizzy, ciasta do pieczenia, mieszanek ciasta do jego przygotowywania, przypraw do pizzy, produktów żywnościowych z ciasta, ciasta
gotowego do pieczenia, ciasta mrożonego do pierogów, produktów zbożowych, wyrobów cukierniczych, piekarniczych, żywności
na bazie mąki, ryżu, kaszy, przypraw, ozdób do ciast, dań gotowych
zawierających makaron, dań gotowych z makaronu, gotowych dań
składających się z mięsa i lub ryb, przekąsek, zapiekanek, przypraw
smakowych, past mięsnych, warzywnych past do smarowania, past
rybnych i z owoców morza, past spożywczych wytworzonych z mięsa, past z oliwy, kaparów, oliwek, doradztwo handlowe, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych, prowadzenie
interesów osób trzecich w zakresie prowadzenia promocji i reklamy
ich wyrobów, doradztwo handlowe, usługi w zakresie organizowania i/lub prowadzenia wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów handlowych i prowadzenia przedstawicielstw handlowych, marketing, reklama, promocja,
organizacja i obsługa akcji marketingowych np. loterii, konkursów,
reklama i promocja sprzedaży dotycząca towarów i usług, także
oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji
lub drogą elektroniczną, promocja online, usługi marketingu bezpośredniego, dostarczanie informacji marketingowej, promocja
towarów do celów handlowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie promocyjne i/lub
reklamowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, multimedialne prezentacje towarów i/lub usług, prezentacja komunikatów/
treści promocyjnych i/lub reklamowych za pomocą dowolnej formy,
w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej w formie schematów, wykresów, fotografii, video i w formie multimedialnej, pokazy towarów,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, w tym ulotek,
prospektów, druków, katalogów, broszur, materiałów drukowanych,
newsletterów, promocja, reklama i marketing towarów i usług
za pomocą wszelkich materiałów reklamowych, między innymi materiałów drukowanych, materiałach video, na forach dyskusyjnych,
portalach i serwisach społecznościowych, na stronach internetowych, gazetach, czasopismach, w mediach, marketing handlowy,
marketing towarów poprzez dystrybucję wszelkich materiałów
reklamowych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
promocja i marketing handlu, w tym handlu elektronicznego, dostarczanie informacji handlowej i/lub gospodarczej, dostarczanie
informacji o sprzedaży towarów, w tym za pośrednictwem mediów,
organizowanie programów lojalnościowych, promocyjnych, aukcji,
obsługa programów lojalnościowych, programów promocyjnych
i aukcji, organizowanie eventów, wystaw, targów, konkursów w celach promocyjnych, reklamowych i/lub handlowych, cyfrowe rozpowszechnianie materiałów reklamowych oraz ofert reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie informacji handlowej i/lub gospodarczej, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży oraz w celu przeprowadzania sprzedaży towarów, także za pomocą globalnej sieci komputerowej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie i organizacja sprzedaży wysyłkowej towarów, organizowanie wystaw,
pokazów, degustacji w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych pozyskiwanie kontrahentów na kupno i sprzedaż towarów,
mianowicie pośrednictwo handlowe, usługi internetowego serwisu
promocyjnego, reklamowego, handlowego, usługi konsultacyjne
i doradcze dotyczące wymienionych usług, informacja o wymienionych usługach, 43 usługi gastronomiczne, przygotowanie dań żywnościowych na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
dostarczanie gotowych posiłków w ramach usług gastronomicznych, usługi zaopatrzenia w żywność na zamówienie, m.in. przy wykorzystaniu systemów online, serwowanie dań na wynos, usługi stałych placówek gastronomicznych, usługi lokali gastronomicznych
obejmujących miejsca, w których można coś zjeść na miejscu lub
wziąć na wynos, usługi gastronomiczne świadczone w mobilnych
punktach sprzedaży, usługi przygotowywania i serwowania potraw
przygotowywanych przy kliencie, przygotowywanie i wydawanie
posiłków, obsługa zamówień telefonicznych związanymi z usługami
zaopatrzenia w żywność, usługi doradcze, konsultacyjne dotyczące
wymienionych usług, informacja o wymienionych usługach.
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(111) 292637
(220) 2016 05 16
(210) 456482
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) POLSKA IZBA PRZEMYSŁU TARGOWEGO, Poznań, PL.
(540) Targi z rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu Targowego
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, srebrny
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizowania i promowania polskich targów i wystaw gospodarczych-handlowych lub reklamowych, obsługa uczestników targów i wystaw gospodarczych zawarta
w tej klasie, uzgadnianie programów wystawienniczych, doradztwo
w zakresie działalności wystawienniczo-targowej, opracowywanie
ekspertyz i opinii w działalności gospodarczej, 41 organizowanie
i prowadzenie seminariów i zjazdów, usługi w zakresie opracowywania wydawnictw związanych z promocją organizatorów targów
i wystaw gospodarczych, przeprowadzanie szkoleń związanych z organizacją imprez targowych i wystaw.
(111) 292638
(220) 2016 05 16
(210) 456545
(151) 2017 01 18
(441) 2016 09 12
(732) LIPSKI TOMASZ HURTOWNIA AKUMULATORÓW, Czersk, PL.
(540) AUTO HERZ
(540)
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i banknotów, magnetyczne, elektroniczne i optyczne nośniki informacji, karty płatnicze, magnesy, magnesy dekoracyjne, publikacje
elektroniczne., 16 papierowe publikacje drukowane, blankiety,
druki, artykuły biurowe i piśmienne, w tym przybory do pisania,
pióra, ołówki, aktówki, bloczki i bloki do pisania, papeterie, koperty, urządzenia do stemplowania kopert, materiały klejące do celów
papierniczych lub do użytku domowego, teczki biurowe, skoroszyty, segregatory, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru,
samoprzyczepne, rozciągliwe błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, adresarki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, kupony,
czeki bankowe, wydawnictwa reklamowe, promocyjne, katalogi,
gazety, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty,
naklejki, wizytówki, karty pocztowe, karty z życzeniami, bilety, kalendarze, broszury informacyjne, notesy, terminarze, 36 usługi bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe, monetarne, świadczone także
przy pomocy automatycznych gotówkowych i bezgotówkowych
urządzeń wielofunkcyjnych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, analizy finansowe, informacje bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe,
operacje bankowe, finansowe, walutowe, wymiana waluty krajowej
i obcej, transakcje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
ubezpieczeniowych, usługi w zakresie kart kredytowych, kart debetowych, papierów wartościowych, emisja kart kredytowych, kart
debetowych, papierów wartościowych, pożyczki, lokaty, kredyty,
umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną, transfer elektroniczny kapitału.

(111) 292640
(220) 2016 09 09
(210) 461266
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) TRADING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) White karboaktiv
(510), (511) 5 dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych.
(111) 292641
(220) 2015 04 08
(151) 2016 12 29
(441) 2015 07 20
(732) NARCZYK MATEUSZ JL, Gliwice, PL.
(540) Juicy Lucy
(540)

(210) 441145

(531) 17.01.03, 24.15.01, 24.15.11, 26.02.01, 26.02.08, 27.05.01
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe.
(111) 292639
(220) 2016 08 18
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) ATM NEXT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MANYMANY
(540)

(210) 460458

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.14, 29.01.12
(510), (511) 9 automatyczne gotówkowe i bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne służące do świadczenia usług bankowych,
finansowych, ubezpieczeniowych, przeznaczone w szczególności do wpłaty i wypłaty waluty krajowej i obcej, wymiany waluty
krajowej i obcej, złożenia polecenia przelewu, zakupu biletów,
dokonania wydruku stanu konta lub historii operacji finansowych,
otrzymania pożyczki i innych usług pomocniczych, czytniki kodów
kreskowych, elektroniczne etykiety, komputery, monitory, drukarki
komputerowe, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, totalizatory, czujniki, urządzenia telewizyjne, neony reklamowe, programy komputerowe, urządzenia
do liczenia i sortowania pieniędzy, wykrywacze fałszywych monet

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnoczerwony, biały
(531) 01.01.01, 01.01.03, 09.01.10, 11.01.04, 11.01.09, 26.01.02,
26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 rozrywka, usługi klubowe, imprezy karaoke, organizacja dyskotek, służbowych bankietów, przyjęć okolicznościowych
i uroczystości towarzyskich, 43 usługi w zakresie gastronomii świadczone w restauracjach, barach, barach szybkiej obsługi, stołówkach,
kafeteriach, kawiarniach, pubach, restauracjach typu fast-food, restauracjach samoobsługowych, barach sałatkowych, pizzerii, przygotowywanie dań i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, usługi
cateringowe.
(111) 292642
(220) 2015 04 08
(210) 441146
(151) 2016 12 22
(441) 2015 07 20
(732) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PLANTIVAX
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, komponenty-chemiczne środki i nawozy, 5 środki ochrony roślin: chwastobójcze, owadobójcze, bakteriobójcze, stymulatory wzrostu i plonowania roślin.
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(111) 292643
(220) 2015 04 08
(210) 441148
(151) 2016 12 22
(441) 2015 07 20
(732) Andrzejewski Mieczysław HURTOWNIA KOSZUL, Zielona
Góra, PL.
(540) movani
(510), (511) 25 galanteria odzieżowa, garnitury, kamizelki, koszule:
damskie, dziecięce, męskie, młodzieżowe, kurtki, marynarki, płaszcze, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, odzież gotowa: damska,
dziecięca, męska, młodzieżowa, 35 usługi zgrupowania i wyselekcjonowania z myślą o osobach trzecich galanterii odzieżowej, garniturów, kamizelek, koszul: damskich, dziecięcych, męskich, młodzieżowych, kurtek, marynarek, płaszczy, spodni, spódnic, sukienek,
swetrów, odzieży gotowej: damskiej, dziecięcej, męskiej, młodzieżowej pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach detalicznych i hurtowniach, za pomocą katalogów, środków
komunikacji elektronicznej, 42 usługi projektowania odzieży i dodatków do odzieży.
(111) 292644
(220) 2015 04 08
(210) 441149
(151) 2016 12 22
(441) 2015 07 20
(732) GLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) GTRAX
(540)

(531) 24.17.01, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do robót ziemnych, w tym z mechanizmami
do podnoszenia, ładowania i zgarniania takie jak: ciągniki gąsienicowe, koparki, ładowarki, równiarki, buldożery, walce, podnośniki,
spycharki, ubijarki, zmywarki, maszyny do transportu i przeładunku,
maszyny do budowy dróg, zespoły napędowe i silniki oraz układy
sterownicze mechaniczne i hydrauliczne do wyżej wymienionych
maszyn, części zamienne, osprzęt i części składowe wyposażenia
wyżej wymienionych maszyn, w tym zespoły gąsienicowe i ogniwa
gąsienic, nakładki ogniw gąsienic, rolki jezdne, koła łańcuchowe i napinające, filtry (jako części maszyn), 12 pojazdy, urządzenia służące
do poruszania się na lądzie, w tym pojazdy do transportu i przeładunku ziemi i towarów, w tym samochody ciężarowe i traktory, wózki
podnośnikowe, wózki transportowe, wózki widłowe, wózki wywrotki, pogłębiarki, silniki, części zamienne, osprzęt i części składowe wyposażenia wyżej wymienionych pojazdów.
(111) 292645
(220) 2015 04 08
(210) 441153
(151) 2016 12 22
(441) 2015 07 20
(732) Wawszczak Stanisław WASTO, Gdynia, PL.
(540) victoria oliwska
(510), (511) 21 szklanki do piwa, kufle do piwa, 32 piwo, piwo bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane, napoje owocowe,
soki owocowe, syropy, brzeczka, napoje izotoniczne, woda stołowa,
woda sodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa.
(111) 292646
(220) 2015 04 08
(210) 441154
(151) 2016 12 22
(441) 2015 11 09
(732) BISEK KAROLINA BISEK-FINANSE KANCELARIA KSIĘGOWOPODATKOWA, Wrocław, PL.
(540) BISEK FINANSE
(540)

Kolor znaku: zielony, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, usługi podatkowe, podatki-przygotowywanie zeznań, audyt, 36 ekspertyzy do celów podatkowych, doradztwo finansowe, 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
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(111) 292647
(220) 2015 04 08
(210) 441157
(151) 2016 12 22
(441) 2015 07 20
(732) RAJPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Łęczeszycka, PL.
(540) RAJPOL
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, zielony
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, produkty i ziarna rolnicze zbóż, ziemniaki, świeże owoce i warzywa, świeże grzyby, zioła ogrodowe świeże, nasiona,
rośliny i kwiaty naturalne, cebulki, kłącza i nasiona roślin owocowych
i warzyw, karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, pasze, mieszanki paszowe, koncentraty paszowe, 35 usługi agencji importowe-eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, pośredniczenie w zawieraniu umów, załatwianiu
formalności, kontraktacji skupu owoców i warzyw, usługi prowadzenia
sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni oraz za pośrednictwem strony
internetowej towarów takich jak: produkty rolne, ogrodnicze i leśne,
produkty i ziarna rolnicze zbóż, grzyby, owoce i warzywa, przetwory
owocowo — warzywne, zioła, kwiaty, rośliny, nasiona, karmy i pasze
dla zwierząt, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów,
wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, doradztwo
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku, 44 usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne,
prowadzenie ekologicznych gospodarstw rolnych i sadowniczych,
kompleksowa obsługa uprawy owoców, warzyw, ziemniaków, zbóż,
nasiennictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, chów i hodowla zwierząt
gospodarskich, doradztwo rolnicze i sadownicze, wypożyczanie maszyn, sprzętu i narzędzi rolniczych.
(111) 292648
(220) 2015 04 14
(210) 441393
(151) 2016 12 19
(441) 2015 08 03
(732) WÓJCIK MARIANNA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
DORIS, Toruń, PL.
(540) PALARNIA KAWY Kopernik COFFEE ROASTERS
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 11.03.04, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 kawa, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kawą, 43 usługi kawiarni.
(111) 292649
(220) 2015 05 24
(210) 442844
(151) 2016 12 15
(441) 2015 08 31
(732) BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) BENEFIT SYSTEMS INTERNATIONAL
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.01.03, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 9 karty zakodowane magnetycznie, karty nagrane
magnetycznie, magnetyczne karty identyfikujące, zintegrowane
karty magnetyczne, elektroniczne lub kodowane, karty chipowe,
magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji,
elektroniczne karty płatnicze, karty inteligentne, czytniki kart etapowych, elektroniczne karty chipowe kodowane, urządzenia elektroniczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, urządzenia
i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych,
płyty (dyski) z nagraniami, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane i komputery, czytniki jako sprzęt przetwarzający dane, czytniki kodów kreskowych, 16 czeki, bony wartościowe, bony użytkowe,
karty kredytowe nie elektroniczne afisze, plakaty, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, bilety, bloczki do pisania, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma, gazety, formularze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, mapy, notatniki, notesy, papier w arkuszach, pióra wieczne, prospekty, skoroszyty na dokumenty teczki na dokumenty, karty do zawiadomień,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie,
matryce do druku ręcznego, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 35 wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
reklama, zarządzanie programami lojalnościowymi, obsługa, prowadzenie, nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie
programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej
i programami lojalnościowymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, badania rynku, badania opinii publicznej, usługi zarządzania
w działalności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, prace biurowe, 36 emisja bonów wartościowych, emisja kart
kredytowych, usługi w zakresie wydawania voucherów, informacje finansowe, informacja o ubezpieczeniach, usługi finansowe,
obsługa kart debetowych, emisja kart kredytowych, obsługa kart
kredytowych, kredyty ratalne, operacje finansowe,, kredyty ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, 41 usługi informacji
o rekreacji, usługi klubowe, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, usługi kultury fizycznej, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, przyjęć, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie rozrywki, informacja o rozrywce, organizowanie zajęć
sportowych i urządzeń sportowych, organizowanie obozów wakacyjnych, usługi związane z organizacją wypoczynku, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), analizy i projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego, instalacje, aktualizacja, konserwacja, powielanie,
projektowanie i wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych przez programy
komputerowe, instalacje i wypożyczanie sprzętu komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
w tym tworzenie i obsługa portali internetowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność gastronomiczne i cateringowe.

(111) 292650
(220) 2015 05 27
(210) 442952
(151) 2016 11 15
(441) 2015 09 14
(732) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.02.01, 26.02.05, 26.02.99, 26.11.12, 26.01.02, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe.
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(111) 292651
(220) 2015 10 14
(210) 443947
(151) 2016 12 22
(441) 2016 01 18
(732) ŻUKOWSKI WIKTOR, Warszawa, PL.
(540) MUDGIES
(510), (511) 9 magnesy, magnesy dekoracyjne, gadżety na magnesach, termometry na magnesach, naklejki termokurczliwe, 28 gry
i zabawki: domino, szachy, warcaby, puzzle, 35 reklama, badania
marketingowe, detaliczny handel, materiały reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama radiowa, reklama
bilbordowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych.
(111) 292652
(220) 2015 06 26
(210) 444114
(151) 2016 12 29
(441) 2015 10 12
(732) ŻUKOWSKI WALDEMAR ZAKŁAD PRODUKCJI
WIELOBRANŻOWEJ PROWAL, Słupsk, PL.
(540) Rok zał. 1985 Prowal Zakład Produkcji Wielobranżowej
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały, szary
(531) 26.01.05, 26.11.02, 26.04.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe,, 40 usługi obróbki metalowej
w tym spawalnictwo, 42 projektowanie techniczne.
(111) 292653
(220) 2015 06 29
(210) 444177
(151) 2016 12 16
(441) 2015 10 12
(732) KUŹNIA SUŁKOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Sułkowice, PL.
(540) KUŹNIA SUŁKOWICE Rok zal. 1887
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 klucze, szafy narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, metalowe pokrowce narzędziowe, imadła
warsztatowe metalowe, kołnierze metalowe, złącza budowlane-konstrukcje metalowe budowlane, rączki do narzędzi metalowe,
rusztowania metalowe-złącza, szczęki imadeł metalowe, 8 szczypce,
obcęgi, wkrętaki, młotki, oskardy, zestawy narzędziowe, brzeszczoty
pił, cęgi do cięcia drutu, łomy, drągi i żelazne, uchwyty do narzędzi,
oprawki wiertarskie, oprawy do pił ręcznych, pilniki, przebijaki, przecinaki, przyrządy do cięcia, punktaki, rozwiertaki, kleszcze, śrubokręty, wybijaki, wycinarki.
(111) 292654
(220) 2015 07 01
(210) 444270
(151) 2016 12 23
(441) 2015 10 12
(732) Aviva Brands Limited, Londyn, GB.
(540) DOBRZE POMYŚLANE
(510), (511) 9 programy komputerowe, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe związane z usługami finansowymi, ubezpieczeniowym oraz usługami w dziedzinie nieruchomości, publikacje elektroniczne, aparaty i urządzenia telematyczne, części
i akcesoria do wyżej wymienionych, 35 usługi konsultingu i doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, usługi szacowania
i zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, usługi komputerowych baz danych, usługi dotyczące działalności gospodarczej w zakresie koordynacji i zarządzania usługami medycznymi, rehabilitacyjnymi oraz usługami ochrony zdrowia, dostarczanie i administrowanie
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planami dotyczącymi zarządzania absencją pracowniczą / w miejscu
pracy, usługi w zakresie działalności gospodarczej, administrowania i zarządzania w dziedzinie zarządzania absencją pracowniczą / w miejscu
pracy, usługi zarządzania absencją, usługi informacyjne, konsultingowe
i doradcze w zakresie powyższych usług, 36 usługi finansowe, asekuracyjne, ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, usługi inwestycyjne, usługi
aktuarialne, usługi bankowe, usługi w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi emerytalno-rentowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze, usługi gwarancyjne, powiernictwo i usługi zarządczo-wykonawcze, sponsorowanie finansowe, sponsorowanie finansowe społecznościowe, usługi planowania finansowego w zakresie emerytur, usługi
szacowania i zarządzania ryzykiem finansowym, usługi informacyjne,
konsultingowe i doradcze w zakresie powyższych usług.

(111) 292655
(220) 2015 07 13
(210) 444724
(151) 2016 12 15
(441) 2015 10 26
(732) POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BINGO
(510), (511) 9 urządzenia fiskalne, kasy i drukarki rejestrujące, kasy
i drukarki fiskalne, drukarki kart, drukarki paragonowe i biletowe,
wagi, skanery kodów kreskowych, monitory dotykowe, drukarki
paragonowe, kolektory danych, oprogramowanie, części i akcesoria
do urządzeń fiskalnych, czytniki kart magnetycznych, weryfikatory
cen, cenówki elektroniczne, monitory i terminale medyczne, komputerowe systemy fiskalne, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawy urządzeń fiskalnych, urządzeń do pakowania, kas i drukarek
rejestrujących, kas i drukarek fiskalnych, drukarek kart, drukarek paragonowych i biletowych, wag, skanerów kodów kreskowych, monitorów dotykowych, drukarek paragonowych, kolektorów danych,
czytników kart magnetycznych, weryfikatorów cen, cenówek elektronicznych, monitorów i terminali medycznych, komputerowych
systemów fiskalnych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, badania w zakresie urządzeń, maszyn biurowych i komputerów,
instalacje oprogramowania komputerowego do celów fiskalnych,
aktualizacja oprogramowania komputerowego do celów fiskalnych,
instalacje, konserwacja, powielanie i wypożyczanie oprogramowania komputerowego do celów fiskalnych.
(111) 292656
(220) 2015 07 14
(151) 2016 12 22
(441) 2015 11 09
(732) POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) Polnord jesteś u siebie
(540)
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45 usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby
trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób.

(111) 292658
(220) 2015 07 14
(151) 2016 12 22
(441) 2015 10 26
(732) POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) Polnord
(540)

(210) 444765

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, szary
(531) 18.03.21, 26.03.04, 26.03.05, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
36 działalności finansowa, usługi nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane,
39 transport, 42 naukowe i techniczne badania oraz usługi, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, 45 usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia
potrzeb poszczególnych osób.
(111) 292659
(220) 2015 07 14
(151) 2016 12 22
(441) 2015 10 26
(732) POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) Polnord
(540)

(210) 444766

(210) 444762

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, szary
(531) 26.03.02, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
36 działalności finansowa, usługi nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane,
39 transport, 42 naukowe i techniczne badania oraz usługi, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, 45 usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia
potrzeb poszczególnych osób.
(111) 292657
(220) 2015 07 14
(210) 444764
(151) 2016 12 22
(441) 2015 11 09
(732) POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) POLNORD JESTEŚ U SIEBIE
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe,
pomniki niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 działalności
finansowa, usługi nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami
w majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane, 39 transport, 42 naukowe
i techniczne badania oraz usługi, analizy przemysłowe i usługi badawcze,

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, szary
(531) 18.03.21, 26.03.04, 26.03.05, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
36 działalności finansowa, usługi nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane,
39 transport, 42 naukowe i techniczne badania oraz usługi, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, 45 usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia
potrzeb poszczególnych osób.
(111) 292660
(220) 2015 07 15
(210) 444803
(151) 2016 12 29
(441) 2015 10 26
(732) ZAWORSKI RADOSŁAW RADONN, Jonkowo Polejki, PL.
(540) FISHTANK
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnogranatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 statuetki, figurki, ozdoby z metali szlachetnych, puchary, medale z metali szlachetnych, 20 ozdoby, statuetki, figurki,
repliki zwierząt wykonane z tworzyw sztucznych, 28 sprzęt wędkarski i akcesoria wędkarskie, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
oraz za pośrednictwem Internetu towarami jak: sprzęt i akcesoria
wędkarskie, ozdoby, statuetki, figurki, repliki zwierząt wykonane
z tworzyw sztucznych, statuetki, figurki, puchary, ozdoby z metali.
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(111) 292661
(220) 2015 07 15
(210) 444804
(151) 2016 12 28
(441) 2015 10 26
(732) ZAWORSKI RADOSŁAW RADONN, Jonkowo Polejki, PL.
(540) REAL TROPHY
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 03.09.11, 03.09.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 statuetki, figurki, ozdoby z metali szlachetnych, puchary, medale z metali szlachetnych, 20 ozdoby, statuetki, figurki, repliki zwierząt wykonane z tworzyw sztucznych, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu towarami
jak: sprzęt i akcesoria wędkarskie, ozdoby, statuetki, figurki, repliki
zwierząt wykonane z tworzyw sztucznych, statuetki, figurki, puchary,
ozdoby z metali.
(111) 292662
(220) 2015 07 15
(210) 444805
(151) 2016 12 28
(441) 2015 10 26
(732) JIANGSU OUMAN TEXTILE TECHNOLOGY CO., LTD, Suqian,
CN.
(540) C Z MOON PURPLE MOON
(540)

2189

05.13.25, 25.01.15, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo.
(111) 292664
(220) 2015 07 16
(210) 444865
(151) 2016 12 15
(441) 2015 10 26
(732) MOCZULSKI LESZEK, KORCZYŃSKI PAWEŁ HERBILINE
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) LAXIFIT
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, preparaty do czyszczenia,
5 maści dla zwierząt do celów farmaceutycznych, dodatki do pasz
do celów leczniczych, farmaceutyki, pestycydy, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, środki dezynfekujące, 31 dodatki do pasz do celów nieleczniczych, pasze karma
dla zwierząt.
(111) 292665
(220) 2015 07 16
(210) 444866
(151) 2016 12 16
(441) 2015 10 26
(732) MOCZULSKI LESZEK, KORCZYŃSKI PAWEŁ HERBILINE
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) PRO-PECT
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, preparaty do czyszczenia,
5 maści dla zwierząt do celów farmaceutycznych, dodatki do pasz
do celów leczniczych, farmaceutyki, pestycydy, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, środki dezynfekujące, 31 dodatki do pasz do celów nieleczniczych, pasze karma
dla zwierząt.
(111) 292666
(220) 2015 07 20
(151) 2016 12 07
(441) 2015 10 26
(732) ORTOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) ORTOLINE
(540)

(210) 444956

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 24 tkaniny imitujące skóry zwierzęce, bielizna stołowa
tekstylna, materiały na bieliznę osobistą, tkanina flanelowa, tkaniny
perkalowe, dzianina, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny naścienne i obicia ścienne z materiałów tekstylnych, rękawice toaletowe, ręczniki tekstylne, tekstylne chusteczki do nosa, tekstylne ręczniki do twarzy, tekstylne ręczniki do demakijażu, pościel i bielizna
pościelowa, narzuty na łóżka, pokrycia na materace, pledy podróżne,
prześcieradła z tkanin, kołderki do przykrywania nóg, wsypy pościelowe oraz poszewki, moskitiery, zasłony z surowców włókienniczych
lub tworzyw sztucznych, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, koce na łóżka.

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi kliniki chirurgicznej i ortopedycznej, usługi poradni i przychodni chirurgicznej i ortopedycznej, usługi w zakresie:
leczenia urazów, medycyny sportowej, rehabilitacji, rehabilitacji ortopedycznej, traumatologii.

(111) 292663
(220) 2015 07 16
(151) 2016 12 28
(441) 2015 10 26
(732) ROJEWSKI MICHAŁ, Skierniewice, PL.
(540) Piwo Skierniewickie Jasne Pełne 4,5%
(540)

(111) 292667
(220) 2015 09 28
(151) 2016 12 21
(441) 2016 01 04
(732) GROTEK JOANNA ANNA, Pruszków, PL.
(540) JAJA OWSIANE
(540)

(210) 444842

Kolor znaku: czerwony, kremowy, czarny, biały, zielony, beżowy
(531) 02.01.01, 02.01.05, 02.01.18, 02.01.19, 05.07.02, 05.13.07,

(210) 444954

Kolor znaku: czerwony
(531) 24.09.02, 24.09.07, 24.09.10, 27.05.01, 29.01.01, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 16 towary: papier, karton i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych,
materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i in-
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struktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 29 towary: mięso, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 35 towary: reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe.

(111) 292668
(220) 2015 07 20
(151) 2016 12 13
(441) 2015 11 09
(732) SIEKACZ JACEK AGMAMITO, Swarzędz, PL.
(540) SYSTEM H₂O CLEAN
(540)

(210) 444976
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czenia i dezynfekcji, proszki do prania, pasty do zębów, 5 fungicydy,
herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty
odstraszające, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki
do tępienia larw, preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka
zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania
owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni,
ekstrakty tytoniu owadobójcze.

(111) 292672
(220) 2015 07 24
(151) 2016 12 06
(441) 2015 10 26
(732) RYDZEWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk, PL.
(540) CHAMPION
(540)

(210) 445173

(531) 12.03.11, 12.03.25, 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 24 tkaniny, tekstylia, wyroby włókiennicze.
(111) 292669
(220) 2015 07 20
(210) 444978
(151) 2016 12 13
(441) 2015 10 26
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Vigofun 250 EC
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 292670
(220) 2015 07 20
(151) 2016 12 13
(441) 2015 10 26
(732) SIEKACZ JACEK AGMAMITO, Swarzędz, PL.
(540) SYSTEM EASY CLEAN
(540)

(210) 444979

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 03.01.02, 03.01.16, 24.01.09, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 34 e-papierosy, płyny do napełniania e-papierosów, namiastki papierosów, papierosy, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi związanych pozwalające na swobodne
oglądanie i kupowanie w sklepie i hurtowni towarów oraz prowadzenie sklepu w systemie on-line za pośrednictwem Internetu oraz dystrybucja towarów przez Internet: papierosów, e-papierosów, płynów
do napełniania e-papierosów, namiastek papierosów, wyrobów imitujących papieros, promocja sprzedaży dla osób trzecich, marketing,
usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi importowo-eksportowe, doradztwo specjalistyczne handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, badania rynku i opinii publicznej,
40 produkcja e-papierosów, płynów do napełniania e-papierosów,
papierosów, namiastek papierosów.

(531) 11.07.05, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 24 tkaniny, tekstylia, wyroby włókiennicze.

(111) 292673
(220) 2015 07 27
(151) 2016 12 27
(441) 2015 10 26
(732) MIASTO SUWAŁKI, Suwałki, PL.
(540) SUWAŁKI BLUES FESTIVAL
(540)

(111) 292671
(220) 2015 07 21
(210) 445081
(151) 2016 12 15
(441) 2015 10 26
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) randacol
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, fosforany, gleba próchnicza, guano, humus, pokrycia
humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, węglan magnezowy środki chemiczne dla
ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów,
oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, saletra,
siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, preparaty do oczyszczania
z tłuszczy, torf, ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby,
wodorosty jako nawóz, 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki
do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania i prania, płyny zmiękczające do prania, preparaty do czysz-

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 03.11.07
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, numerowe tablice rejestracyjne, szyldy metalowe, tabliczki identyfikacyjne metalowe, urządzenia do parkowania rowerów, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne,
metalowe, 9 automaty muzyczne, bankomaty, bransoletki inteligentne, czytniki kodów kreskowych, dyskietki, etui na okulary,
głośniki, karty magnetyczne, kodowane elektronicznie bransoletki identyfikacyjne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, magnesy, mikrofony, nagrania fonograficzne, neony reklamowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 11 urządzenie
do chłodzenia napojów, zapalniczki, 12 autobusy, autokary, ciężarówki, furgonetki, motocykle, rolety do osłony przeciwsłonecznej samochodu, samochody kempingowe, samochody osobowe,
14 biżuteria, bransoletki(biżuteria), breloczki do kluczy, broszki,
monety, 15 futerały na instrumenty muzyczne, gitary, instrumenty muzyczne, klapki do instrumentów muzycznych, organki,

(210) 445247
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16 afisze, plakaty, aktówki, albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, bielizna stołowa papierowa, bilety, bloczki do pisania, bloki listowe, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe,
chusteczki papierowe, czasopisma, drukowane publikacje, gazety, emblematy papierowe, fotografie, kalendarze, kartki z życzeniami, kartki muzyczne z życzeniami, karty pocztowe i koperty,
materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe,
nalepki, naklejki, notatniki, obrusy papierowe, podstawki pod
kufle do piwa, reprodukcje graficzne, segregatory, serwetki stołowe papierowe, śpiewniki, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych, teczki, skoroszyty, ulotki, wydruki graficzne, zakładki do książek, zawiadomienia, zeszyty, zeszyty z nutami, znaczki
pocztowe, 18 parasole, plecaki, teczki na nuty, torby na zakupy,
torby plażowe, wizytowniki, 19 pawilony targowe, znaki drogowe
nieświecące, niemetalowe, niemechaniczne, 20 bufety ruchome,
niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, tablice na ogłoszenia, 21 butelki, otwieracze
do butelek, butelki na napoje dla podróżnych, ceramika dla gospodarstwa domowego, dozowniki na mydła, dozowniki papieru
toaletowego, filiżanki, kubki, kufle, otwieracze do butelek, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szklą, szklanki do napojów,
szyldy z porcelany lub ze szkła, 22 brezenty, namioty, plandeki,
torby do pakowania z materiałów tekstylnych, 24 bielizna stołowa niepapierowa, chorągiewki, chusteczki tekstylne, ręczniki
tekstylne, 25 apaszki, bandany na szyję, berety, chusty, czapki,
czepki kąpielowe, daszki do czapek, dzianina, kalosze, kapelusze, koszule z krótkimi rękawami, krawaty, kurtki, nakrycia głowy, odzież ze skóry, peleryny, sandały kąpielowe, szelki, T-shirty,
26 opaski na ramię, 28 balony do zabawy, baseny kąpielowe, bąki,
czapeczki na przyjęcia, deski do pływania, deski snowboardowe,
deski windsurfingowe, gry, latawce, misie pluszowe, narty wodne, ozdoby choinkowe, puzzle, 30 cukierki, cukierki miętowe,
wyroby cukiernicze, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, 33 napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, działalność artystyczna, fotokopiowanie, impresariat w działalności artystyczne, marketing, materiały reklamowe, media, obróbka tekstów, ogłoszenia reklamowe,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
plakaty reklamowe, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, powielanie dokumentów, reklama
radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie reklamowej powierzchni, reklamowe
sponsorowane teksty, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, targi w celach handlowych lub reklamowych,
wynajem czasu antenowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajem nośników reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej, 38 transmisja plików cyfrowych, transmisja przez telewizję
kablową, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi poczty głosowej,
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej,
40 grawerowanie, offset, wykonywanie odbitek fotograficznych,
zdjęcia, usługi składu i drukowania książek poświęconych Suwałki
Blues Festival, 41 usługi tłumaczenia na język migowy konferencji prasowych Suwałki Blues Festival, zapowiedzi konferansjerów koncertów na Suwałki Blues Festival, wypowiedzi muzyków
w czasie koncertów na Suwałki Blues Festival, usługi tłumaczenia na języki obce książek poświęconych Suwałki Blues Festival,
usługi klubowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów, producenckie usługi muzyczne, programy
radiowe i telewizyjne, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, rozrywka, sale koncertowe, tłumaczenia, usługi
studia nagrań, tłumaczenia języka migowego, usługi dystrybucji
biletów, usługi prezenterów muzyki, usługi tłumaczy, warsztaty,
nagrywanie muzycznych nagrań dźwiękowych z Suwałki Blues
Festiwal, nagrywanie muzycznych nagrań do pobrania z Suwałki
Blues Festiwal, utrwalanie na nośnikach muzyki z Suwałki Blues
Festival, komponowanie muzyki bluesowej w związku z Suwałki
Blues Festival, 42 udostępnianie miejsca na serwerach, 45 prawa
autorskie, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 292674
(220) 2015 07 27
(151) 2016 12 15
(441) 2015 11 09
(732) WIENER KAFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław, PL.
(540) K WIENER KAFFEE W
(540)

2191
(210) 445248

Kolor znaku: biały, jasnobrązowy, brązowy
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 22.01.15, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 30 czekolada, kawa, napoje kawowe z mlekiem, pralinki,
wyroby cukiernicze.
(111) 292675
(220) 2015 07 27
(210) 445256
(151) 2016 12 21
(441) 2015 10 26
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Słoneczne Trio
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, dżemy,
galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, kefir, koktajle mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne,
nadzienie bakaliowe, mak, marmolady, masło arachidowe, masło
czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki
owoców suszonych, mrożone owoce, oliwki konserwowane, oliwa
z oliwek, oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowane, orzechy
łuskane, orzechy jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone,
owoce suszone, kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane, pestki słonecznika, preparowane orzechy
pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski
na bazie owoców, przetwory warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa
konserwowane, suszone i gotowane, wiórki kokosowe, 30 chipsy
z produktów zbożowych, ciasteczka pełnoziarniste, galaretki owocowe, mieszanki do ciast, muesli, pieczywo z bakaliami, słodycze
zawierające owoce, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe, orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe
świeże, orzechy laskowe świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe,
pestki świeże, surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.
(111) 292676
(220) 2015 07 27
(210) 445265
(151) 2016 12 22
(441) 2015 11 09
(732) BARTKÓW MARIA, BARTKÓW WINICJUSZ 100% SPÓŁKA
CYWILNA, Szczecin, PL.
(540) essa
(540)

(531) 27.05.01, 03.06.06
(510), (511) 30 napoje na bazie kawy i herbaty, kawa, herbata, słodycze, lody, cukier, 32 piwo, wody mineralne oraz inne napoje bezalkoholowe z uwzględnieniem napoi energetycznych i enegetyzujących,
33 napoje alkoholowe.
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(111) 292677
(220) 2015 07 31
(210) 445428
(151) 2016 12 16
(441) 2015 11 09
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mobikid
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 16.01.11, 24.17.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje
służące do zabezpieczania urządzeń, aplikacje służące do zarządzania lub monitorowania danych transmitowanych do i z urządzeń,
aplikacje na urządzenia mobilne, aplikacje kontrolujące dostęp
do danych, aplikacje monitorujące, 38 usługi telekomunikacyjne,
przesyłanie danych za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, w szczególności sieci telekomunikacyjnej, monitorowanie
danych przesyłanych w sieci komunikacji elektronicznej, zarządzanie
danymi przesyłanymi w sieci komunikacji elektronicznej, zarządzanie ruchem w sieciach komunikacji elektronicznej, usługi polegające
na filtrowaniu danych i zarządzaniu dostępami do danych, 42 usługi
narzędzi programowych w formie zapór ogniowych, usługi informatyczne polegające na umożliwianiu kontroli rodzicielskiej online
korzystania przez dzieci z sieci, usługi umożliwiające zabezpieczenia
urządzenia przed dostępem do wybranych treści, usługi umożliwiające zabezpieczenia urządzenia przed dostępem do wybranych
treści, zarządzanie tym dostępem i monitorowanie aktywności urządzenia, w szczególności poprzez panel www lub aplikację, usługi
umożliwiające zabezpieczenia telefonu lub tabletu dziecka przed
dostępem do niepożądanych treści określonych przez opiekuna,
usługi umożliwiające zabezpieczenia telefonu lub tabletu dziecka
przed dostępem do niepożądanych treści określonych przez opiekuna, zarządzanie tym dostępem i monitorowanie aktywności urządzenia, w szczególności poprzez panel www lub aplikację, oprogramowanie jako usługa [SaaS].
(111) 292678
(220) 2015 07 31
(210) 445430
(151) 2016 12 23
(441) 2015 11 09
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mobikid
(540)

(531) 16.01.11, 24.17.05, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje
służące do zabezpieczania urządzeń, aplikacje służące do zarządzania lub monitorowania danych transmitowanych do i z urządzeń,
aplikacje na urządzenia mobilne, aplikacje kontrolujące dostęp
do danych, aplikacje monitorujące, 38 usługi telekomunikacyjne,
przesyłanie danych za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, w szczególności sieci telekomunikacyjnej, monitorowanie
danych przesyłanych w sieci komunikacji elektronicznej, zarządzanie
danymi przesyłanymi w sieci komunikacji elektronicznej, zarządzanie ruchem w sieciach komunikacji elektronicznej, usługi polegające
na filtrowaniu danych i zarządzaniu dostępami do danych, 42 usługi
narzędzi programowych w formie zapór ogniowych, usługi informatyczne polegające na umożliwianiu kontroli rodzicielskiej online
korzystania przez dzieci z sieci, usługi umożliwiające zabezpieczenia
urządzenia przed dostępem do wybranych treści, usługi umożliwiające zabezpieczenia urządzenia przed dostępem do wybranych
treści, zarządzanie tym dostępem i monitorowanie aktywności urządzenia, w szczególności poprzez panel www lub aplikację, usługi
umożliwiające zabezpieczenia telefonu lub tabletu dziecka przed
dostępem do niepożądanych treści określonych przez opiekuna,
usługi umożliwiające zabezpieczenia telefonu lub tabletu dziecka
przed dostępem do niepożądanych treści określonych przez opieku-

Nr 7/2017

na, zarządzanie tym dostępem i monitorowanie aktywności urządzenia, w szczególności poprzez panel www lub aplikację, oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(111) 292679
(220) 2015 08 03
(210) 445487
(151) 2016 12 15
(441) 2015 11 09
(732) FUNDACJA LUDZKI GEST JAKUBA BŁASZCZYKOWSKIEGO,
Opole, PL.
(540) LUDZKI GEST JAKUB BŁASZCZYKOWSKI
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, niebieski, pomarańczowy, zielony,
czerwony
(531) 02.01.01, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne: klawiszowe, strunowe,
smyczkowe, dęte blaszane i drewniane, bębny i instrumenty perkusyjne, harfy, struny do instrumentów muzycznych, futerały dla
instrumentów muzycznych, muzyczne instrumenty elektroniczne,
kuranty i dzwonki ręczne, przyrządy do strojenia instrumentów, naciągi perkusyjne, miechy do instrumentów, kobyłki, stojaki i statywy
do instrumentów i nut, syntezatory, tłumiki do instrumentów, klawisze i struny fortepianowe, organki i okaryny, 16 papier, karton i wyroby papiernicze: afisze, plakaty, bloki z papieru do pisania i rysowania,
broszury, czasopisma, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze,
indeksy, skorowidze, kalendarze, kalkomanie, kartki z życzeniami, widokówki, zeszyty, wyroby z kartonu, przybory do pisania i przyrządy
do rysowania, papier: higieniczny, pakunkowy, do rejestratorów i radiogramów, do zwijania, parafinowy, pergaminowy, opakowania papierowe i kartonowe, materiały dla artystów, płótna malarskie, farby
i pędzle, akwarele, materiały biurowe, pieczęcie i stemple, fotografie,
folie z tworzywa sztucznego, czcionki drukarskie, kleje do materiałów papierniczych, podręczniki, okładki i obwoluty, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe, skóry wyprawione, futra, torby i walizy, aktówki, teczki, uprzęże, lejce, paski, parasole i parasolki,
laski, popręgi i postronki, pokrowce i narzuty, akcesoria myśliwskie,
kijki do trekkingu, obroże, osprzęt do zaprzęgów, pokrowce i narzuty, smycze, torebki, sakwy i skórzane wyroby użytkowe, 20 meble,
lustra i ramy obrazów z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości
słoniowej, fiszbinu, bursztynu, macicy perłowej lub imitacji tych surowców lub z tworzywa sztucznego, bambus, beczki niemetalowe,
meble dla dzieci: łóżeczka, chodziki, krzesła i stoły, ozdoby z corozo,
meble stołowe, meble sypialne i kuchenne, drabiny, drzewce flagowe, budy dla zwierząt domowych, drzwi niemetalowe i drzwi do mebli, gabloty, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, kartoteki,
kosze z pokrywą lub bez, krzesła, fotele, bujaki, kwietniki, materace,
maty z koralików i bambusa, nosidła, opakowania do butelek, palety
załadowcze i transportowe, urny pogrzebowe, półki magazynowe,
pulpity jako meble, ramy do obrazów i luster, rolety okienne, stoły
i stoliki, trumny, zasłony, żaluzje drewniane, 24 tekstylia i wyroby
włókiennicze: bielizna domowa, kąpielowa, pościelowa, stołowa,
wzorzysta, tkaniny drukowane, drelichy, dżerseje, firanki, flanele i jedwabie, materiały lepkie przyklejane na gorąco, dzianiny, narzuty
i obrusy, kotary i zasłony, pledy i koce, prześcieradła i poszewki pościelowe, ręczniki i ścierki do wycierania naczyń, tkaniny bawełniane,
tkaniny wełniane, tkaniny obiciowe, zasłony i zasłony prysznicowe,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, bluzy i kombinezony, halki, kamizelki, garnitury, koszule, krawaty, odzież: sportowa, wizytowa, wierzchnia, pidżamy, palta, płaszcze, podkoszulki,
pończochy, rajstopy, legginsy, rękawice, skarpety, spodnie, szaliki,
buty: sportowe, wizytowe, sznurowane, kalosze, elementy do butów
i obuwia, pantofle, półbuty, boty i botki, sandały, berety, kwefy, chusty, fulardy, kapelusze, czapki, czepki, mitry, nakrycia głowy, mycki,
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piuski, poncza, turbany, daszki, 28 gry i zabawki, klocki, klocki składane, automaty do gier hazardowych i wideo, lalki, osprzęt dla lalek,
gry: zręcznościowe, planszowe, przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, hulajnogi, huśtawki, karty do gry, gry towarzyskie,
karty do gry, kości do gry, konsole do gier, kręgle, lotki, misie pluszowe i z tworzyw sztucznych, pierścienie do rzucania, plansze do gier,
szachy, trik-trak, zdrapki do gier loteryjnych, artykuły sportowe i gimnastyczne, przyrządy mechaniczne do ćwiczeń, sprzęt sportowy
do gier zespołowych, kręgle, oprzyrządowanie i urządzenia do kręgli,
sprzęt wędkarski, łuki do strzelania, lotnie, łyżwy i sprzęt hokejowy,
maski szermiercze i osprzęt do szermierki, paralotnie, narty i sprzęt
narciarski, rakiety i piłki tenisowe, amunicja i broń do paintballu, płetwy i osprzęt do pływania, przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, rękawice bokserskie, baseballowe, do szermierki i golfa, rowery
ćwiczeniowe, stoły i osprzęt do bilarda, tenisa stołowego, uprząż
do wspinaczki, sprzęt wspinaczkowy, 32 piwo, piwo słodowe, piwo
imbirowe, brzeczka piwna, napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi i ekstrakty owocowe, koktajle bezalkoholowe, wody mineralne, naturalne i gazowane, wody sodowe
i stołowe, soki owocowe i warzywne, syropy do napojów, sorbety,
lemoniady, bezalkoholowe napije na bazie miodu i ziół, 35 agencje
reklamowe, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, administrowanie hotelami, marketing,
ogłoszenia reklamowe, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public
relations, reklama za pomocą sieci komputerowej, reklamy medialne,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
outsourcing, poszukiwania patronatu, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, usługi menadżerskie dla sportowców, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 39 usługi transportowe,
samochodowe, autobusowe, kolejowe, transport morski i śródlądowy, transport sanitarny, transport turystyczny, organizowanie wycieczek morskich i lądowych, usługi kurierskie, chroniony transport
przedmiotów wartościowych, dostarczanie towarów, pośrednictwo
frachtowe, informacje o transporcie, logistyka transportu, wypożyczanie sprzętu transportowego, usługi załadunkowe, wydzierżawianie magazynów, usługi taksówek, 43 biura zakwaterowania, usługi
hotelarskie, zarządzanie domami opieki dla osób w podeszłym wieku, obsługa hoteli, moteli i pensjonatów, rezerwacja miejsc w hotelach, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, prowadzenie: restauracji,
barów, kawiarni i jadłodajni, stołówek, barów szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wyposażenie kempingów, wypożyczanie: namiotów, stołów, krzeseł, wyposażenia kuchni
kempingowej, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej.

(111) 292680
(220) 2015 08 04
(210) 445563
(151) 2016 12 27
(441) 2015 11 09
(732) MARVIPOL TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) riviera park
(510), (511) 16 Kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, prospekty,
czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna
i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów:
artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia
i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe,
nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry
komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby
z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania
z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z mate-
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riału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mache, formularze
jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy,
okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek
z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier listowy, papier
pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier
srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki
jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe,
skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki
na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki
do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako
artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki,
katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmienne,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy,
otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki do książek, gry i zabawki, modele do sklejania, modele pojazdów
przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary:
w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej,
używając środków telekomunikacji, informacja o powyższych usługach, 36 Usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości,
lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową,
usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego,
usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych usługach,
39 Usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, informacja
o powyższych usługach, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie i utrzymanie trawników.

(111) 292681
(220) 2015 08 04
(210) 445565
(151) 2016 12 27
(441) 2015 11 09
(732) MARVIPOL TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) riviera park marvipol
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, prospekty,
czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących
towarów: artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie
komputerowe, nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy
komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria
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komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako
artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki,
artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane
rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki
z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, kokardy papierowe, koperty jako
artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały
piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły
papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier
do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący,
papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania
z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół papierowe,
pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy
z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów
papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty
jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma, magazyny,
przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi,
kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe,
druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
zakładki do książek, gry i zabawki, modele do sklejania, modele
pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie
internetowej, używając środków telekomunikacji, informacja o powyższych usługach, 36 usługi developerskie w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania,
użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla
budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, doradztwo
finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami
osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych,
informacja o powyższych usługach, 39 usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, informacja o powyższych usługach,
42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, informacja o powyższych usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników.

(111) 292682
(220) 2015 08 17
(210) 445990
(151) 2016 12 12
(441) 2015 11 23
(732) FIRMA HANDLOWA TECHNOTRONIK A. LESIEŃ I SPÓŁKA
SPÓŁKA JAWNA, Pabianice, PL.
(540) Q21
(510), (511) 9 urządzenia do odbioru, nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku, akcesoria oraz sprzęt testujący do w/w towarów, sprzęt audio, zwłaszcza radioodbiorniki, tunery, wzmacniacze,
magnetofony, słuchawki nagłowne, głośniki, mikrofony, gramofony,
miksery foniczne, głowice igłowe, stojaki i regały na sprzęt audio,
regulatory czasowe do sprzętu audio, przewody i kable do sprzętu
audio.

Nr 7/2017

(111) 292683
(220) 2015 08 19
(210) 446122
(151) 2016 12 16
(441) 2015 11 23
(732) ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY GLUTENEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady, PL.
(540) Mleczko Kozie
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze czekoladowane.
(111) 292684
(220) 2015 08 20
(210) 446123
(151) 2016 12 16
(441) 2015 11 23
(732) ROSENBAIGER ANTONI GOSPODARSTWO PASIECZNE
PODKARPACKI PSZCZELARZ, Krosno, PL.
(540) Podkarpacki Pszczelarz
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, pomarańczowy
(531) 26.05.04, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 miód.
(111) 292685
(220) 2015 08 20
(210) 446126
(151) 2016 12 19
(441) 2015 11 23
(732) BIOVELIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) BIOVELIM
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, kosmetyki, olejki do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, produkty toaletowe, bazy
do perfum kwiatowych, balsamy inne niż do celów medycznych,
mydła dezodoryzujące, olejki esencjonalne, esencje eteryczne,
maseczki kosmetyczne, mydełka, sole do kąpieli do celów innych
niż lecznicze, odżywki do włosów, olejki do celów perfumeryjnych, perfumy, puder do makijażu, szampony, szminki, 5 błonnik
pokarmowy, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające
drożdże, herbata lecznicza, oleje lecznicze, mazidła, 30 produkty
spożywcze na bazie owsa, 31 ziarna zbóż, 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 42 analizy chemiczne,
badania w dziedzinie kosmetyki, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi świadczone przez salony piękności, 44 salony piękności.
(111) 292686
(220) 2015 08 20
(151) 2016 12 19
(441) 2015 11 23
(732) KOZERA SYLWIA, Nowy Sącz, PL.
(540) HB Her Beauty JEJ PIĘKNO
(540)

(210) 446127

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08,
27.05.01
(510), (511) 44 masaż, salon piękności, salony fryzjerski, manicure.

Nr 7/2017
(111) 292687
(220) 2015 08 20
(151) 2016 12 19
(441) 2015 11 23
(732) ESKA TV SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) HIP HOP TV
(540)
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(210) 446141

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty, czerwony
(531) 26.13.25, 26.01.01, 26.07.25, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, książki, rysunki, katalogi, 35 prowadzenie usług
w zakresie: badania opinii, rozprowadzania i dystrybucji materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, reklamy filmowej, reklamy prasowej, reklamy
korespondencyjnej, rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych,
publikowania tekstów reklamowych, informacji handlowej, pokazów towarów, organizowania wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazów towarów, promocji sprzedaży dla osób
trzecich, wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, zarządzania zbiorami informatycznymi, 38 prowadzenie usług w zakresie: emisji i transmisji radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej, przekazów satelitarnych, poczty elektronicznej,
przesyłania informacji i wiadomości, transmisji programów radiowych i telewizyjnych, przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputerów, rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, prowadzenia agencji informacyjnych
dotyczących zbierania i przekazywania wiadomości, 41 prowadzenie usług w zakresie: edukacji z zakresu obsługi komputerów,
edukacji z zakresu obsługi połączeń internetowych, organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, nauczania, rozrywki radiowej, rozrywki telewizyjnej, montażu programów radiowych
lub telewizyjnych, produkcji tematycznych lub specjalistycznych
słuchowisk lub widowisk, produkcji filmów, usług studia nagrań,
fotoreportaży, obsługi konferencji i kongresów, informacji o imprezach rozrywkowych i rekreacji, publikowania książek, pisania
scenariuszy, mikro-wy dawni etwa, wypożyczania nagrań wideo
i dźwiękowych, 42 prowadzenie usług w zakresie: programowania komputerów, doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego,
tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich,
45 prowadzenie usług w zakresie: licencjonowania własności intelektualnej, zarządzania i administrowania prawami autorskimi
oraz prawami własności intelektualnej.
(111) 292688
(220) 2015 08 21
(210) 446176
(151) 2016 12 29
(441) 2015 11 23
(732) GARCHEM GARCZAREK SPÓŁKA JAWNA, Granowo, PL.
(540) KUBUŚ PŁYN DO MYCIA NACZYŃ
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyn, detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, płyn do mycia naczyń, preparaty
do zmywania naczyń, środki do zmywania naczyń,.
(111) 292689
(220) 2015 08 21
(210) 446177
(151) 2016 12 29
(441) 2015 11 23
(732) GARCHEM GARCZAREK SPÓŁKA JAWNA, Granowo, PL.
(540) Płyn do mycia naczyń KUBUŚ KONCENTRAT
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 11.03.01, 11.03.09, 11.03.18, 26.04.16
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, płyn do mycia naczyń, preparaty
do zmywania naczyń, środki do zmywania naczyń,.
(111) 292690
(220) 2015 08 26
(210) 446310
(151) 2016 12 15
(441) 2015 12 07
(732) HOTEL SCOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE SCOUT
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, czerwony, jasnozielony, biały
(531) 26.11.02, 26.11.07, 26.11.13, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, zarządzanie hotelami,
impresariat w działalności artystycznej, poszukiwania w zakresie
patronatu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej w tym hoteli oraz obiektów sportowych
i rekreacyjnych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
reklama jako rozpowszechnianie materiałów w postaci ulotek,
prospektów, druków, próbek, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama billboardowa, wynajmowanie nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi
modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów z zakresu: artykułów
spożywczych w tym zdrowej żywności, odżywek, suplementów,
napojów, produktów dietetycznych, artykułów odnowy biologicznej oraz artykułów sportowych i przemysłowych takich jak:
ubrania, sprzęt i akcesoria gimnastyczne, fitness, treningowe oraz
siłowe, fachowa literatura i prasa o tematyce dotyczącej kulturystyki i fitness, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary w sklepie, w hurtowni, za pośrednictwem usługi elektronicznej, z katalogu oraz na stronie internetowej, 38 obsługa
telekonferencji, usługi wideokonferencji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, 41 chronometraż imprez sportowych, gimnastyka jako instruktaż, informacje o rekreacji, wypoczynku, rozrywce i imprezach rozrywkowych, instruktaż w zakresie gimnastyki
ciążowej, instruktaż w zakresie gimnastyki, kultura fizyczna, lekcje
gimnastyki, obsługa sal kinowych, organizowanie balów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie imprez
gimnastycznych, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, organizowanie obozów sportowych, organizowanie pokazów gimnastycznych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, parki rozrywki,
planowanie i organizowanie przyjęć jako rozrywka, prowadzenie
zajęć fitness, rozrywka jako widowiska, rozrywka w postaci turniejów tenisowych, rozrywka, sale koncertowe, usługi dystrybucji
biletów jako rozrywka, usługi fitness klubów, usługi klubowe jako
rozrywka lub nauczanie, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej jako fitness kluby, usługi klubów zdrowia i sal gimna-
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stycznych, usługi klubów zdrowia jako poprawianie kondycji, usługi
obozów wakacyjnych jako rozrywka, usługi szkoleniowe związane
ze sprawnością fizyczną jako fitness, usługi trenera osobistego,
usługi w zakresie nauczania gimnastyki, usługi związane z obsługą
prowadzeniem udostępnianiem i wynajmowaniem obiektów sportowych w tym: kortów tenisowych, kortów do squasha, tenisa stołowego, badmintona, pól golfowych, sal gimnastycznych, sal fitness,
klubów zdrowia jako fitness, siłowni, kręgielni i bowling, ścianek
wspinaczkowych, lotnisk dla samolotów sportowych, szybowców
i lotni, boisk do gry w piłkę (piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna,
koszykówka, baseball, rugby, hokej), usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, użytkowanie sal kinowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), zajęcia gimnastyczne, 43 bary szybkiej obsługi jako snack-bary, biura jako agencje zakwaterowania jako hotele pensjonaty, hotele, kafeterie jako bufety,
kawiarnie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem
produktami i transportem, organizowanie obozów wakacyjnych
jako zakwaterowanie, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, restauracje, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki, usługi barowe,
wynajmowanie sal na posiedzenia jako mityngi, narady.

(111) 292691
(220) 2015 09 03
(151) 2016 12 15
(441) 2015 12 07
(732) CITY SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Wieś, PL.
(540) City Sport
(540)

(210) 446585

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 obuwie, w tym obuwie sportowe, odzież, w tym
odzież sportowa, z wyłączeniem niestanowiących odzieży sportowej rękawiczek, krawatów, szali i skarpet, sportowe nakrycia głowy,
28 sprzęt sportowy zawarty w tej klasie, artykuły sportowe, 35 usługi
w zakresie prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjno-handlowymi, w szczególności przedsiębiorstwami produkującymi i sprzedającymi sprzęt sportowy, artykuły sportowe oraz obuwie,
w tym obuwie sportowe, odzież, w tym odzież sportową, z wyłączeniem niestanowiących odzieży sportowej rękawiczek, krawatów,
szali i skarpet, oraz sportowe nakrycia głowy, usługi w zakresie prowadzenia sklepów zajmujących się sprzedażą sprzętu sportowego
i artykułów sportowych oraz obuwia, w tym obuwia sportowego,
odzieży, w tym odzieży sportowej, z wyłączeniem niestanowiących
odzieży sportowej rękawiczek, krawatów, szali i skarpet, oraz sportowych nakryć głowy, usługi agencji reklamowej, usługi w zakresie
reklamy i promocji sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem radia,
telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, usługi reklamowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów,
neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie publikacji tekstów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur
informacyjnych, usługi w zakresie organizowania loterii, zawodów
i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, 41 usługi w zakresie organizacji imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych,
usługi w zakresie organizowania loterii oraz zawodów i konkursów
o charakterze sportowym, rozrywkowym lub edukacyjnym, usługi
w zakresie organizacji i obsługi zjazdów, kongresów, konferencji,
sympozjów, seminariów i szkoleń, usługi w zakresie wynajmu i obsługi hal sportowych, boisk oraz sal i salonów gier, usługi w zakresie organizacji wystaw o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym,
usługi w zakresie udzielania informacji o imprezach sportowych,
kulturalnych i rozrywkowych oraz rezerwacji miejsc na te imprezy,
usługi w zakresie publikowania tekstów innych, niż teksty reklamowe, wszystkie wymienione wyżej usługi świadczone w uzupełnieniu
i w powiązaniu z usługami o charakterze reklamowym i promocyjnym odnoszącymi się do następujących towarów: sprzętu sportowego i artykułów sportowych, obuwia, w tym obuwia sportowego,
odzieży, w tym odzieży sportowej, z wyłączeniem niestanowiących
odzieży sportowej rękawiczek, krawatów, szali i skarpet, oraz sportowych nakryć głowy.

Nr 7/2017

(111) 292692
(220) 2015 09 03
(210) 446586
(151) 2016 12 15
(441) 2015 12 07
(732) CITY SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Wieś, PL.
(540) City Sport
(510), (511) 25 obuwie, w tym obuwie sportowe, odzież, w tym
odzież sportowa, z wyłączeniem niestanowiących odzieży sportowej rękawiczek, krawatów, szali i skarpet, sportowe nakrycia głowy,
28 sprzęt sportowy zawarty w tej klasie, artykuły sportowe, 35 usługi
w zakresie prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjno-handlowymi, w szczególności przedsiębiorstwami produkującymi i sprzedającymi sprzęt sportowy, artykuły sportowe oraz obuwie,
w tym obuwie sportowe, odzież, w tym odzież sportową, z wyłączeniem niestanowiących odzieży sportowej rękawiczek, krawatów,
szali i skarpet, oraz sportowe nakrycia głowy, usługi w zakresie prowadzenia sklepów zajmujących się sprzedażą sprzętu sportowego
i artykułów sportowych oraz obuwia, w tym obuwia sportowego,
odzieży, w tym odzieży sportowej, z wyłączeniem niestanowiących
odzieży sportowej rękawiczek, krawatów, szali i skarpet, oraz sportowych nakryć głowy, usługi agencji reklamowej, usługi w zakresie
reklamy i promocji sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem radia,
telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, usługi reklamowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów,
neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie publikacji tekstów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur
informacyjnych, usługi w zakresie organizowania loterii, zawodów
i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, 41 usługi w zakresie organizacji imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych,
usługi w zakresie organizowania loterii oraz zawodów i konkursów
o charakterze sportowym, rozrywkowym lub edukacyjnym, usługi
w zakresie organizacji i obsługi zjazdów, kongresów, konferencji,
sympozjów, seminariów i szkoleń, usługi w zakresie wynajmu i obsługi hal sportowych, boisk oraz sal i salonów gier, usługi w zakresie organizacji wystaw o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym,
usługi w zakresie udzielania informacji o imprezach sportowych,
kulturalnych i rozrywkowych oraz rezerwacji miejsc na te imprezy,
usługi w zakresie publikowania tekstów innych, niż teksty reklamowe, wszystkie wymienione wyżej usługi świadczone w uzupełnieniu
i w powiązaniu z usługami o charakterze reklamowym i promocyjnym odnoszącymi się do następujących towarów: sprzętu sportowego i artykułów sportowych, obuwia, w tym obuwia sportowego,
odzieży, w tym odzieży sportowej, z wyłączeniem niestanowiących
odzieży sportowej rękawiczek, krawatów, szali i skarpet, oraz sportowych nakryć głowy.
(111) 292693
(220) 2015 09 03
(210) 446605
(151) 2016 12 22
(441) 2015 12 07
(732) CX-80 POLSKA AGATA NADERA DARIUSZ NADERA SPÓŁKA
JAWNA, Kalisz, PL.
(540) CX 80 hybricx Premuim 70 S USZCZELNIACZ BARDZO SILNY
KLEJ OD-40°C DO +100°C NAJWYŻSZA SIŁA ŁĄCZENIA
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, czerwony, jasnoszary, żółty
(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje, zwłaszcza przeznaczone dla przemysłu, kleje
do obuwia, kleje do tapet, kleje do płytek ściennych, kleje, preparaty do gruntowania, 2 środki zapobiegające korozji i zabezpieczające
powierzchnie, farby, pokosty, lakiery, 4 smary, zwłaszcza przemysłowe, 17 guma jako materiał do klejenia, materiały uszczelniające,
materiały izolacyjne materiały uszczelniające, tworzywa sztuczne
stosowane w produkcji.
(111) 292694
(220) 2015 09 09
(210) 446785
(151) 2016 12 16
(441) 2015 12 21
(732) LEGAL CAKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
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(540) LEGAL CAKES. NO NEED TO CHEAT
(540)

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 08.01.12, 08.01.14, 08.01.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 bułki, bułka tarta, babeczki, chipsy zbożowe, chrupki
zbożowe, chleb, chleb bezglutenowy, ciasta, ciastka, tarty, wyroby
czekoladowe, napoje na bazie czekolady, zaczyn do wypieków, gofry,
grzanki, ciastka, kanapki, lody, makarony, mąka, pochodne mieszanki mąki, produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, pieczywo, chrupiące pieczywo, pieczywo owocowe, kukurydziane smażone bułeczki [pieczywo], zawijane kanapki typu wrap (pieczywo),
wyroby piekarnicze, pierożki, placki, ptysie, potrawy na bazie mąki,
przyprawy, słodycze, spaghetti, suchary, pizze, wyroby cukiernicze,
preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, mrożone pieczywo,
mrożone półprodukty żywnościowe bazie mąki, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji: pieczywa, wyrobów piekarniczych, wyrobów
cukierniczych, 43 bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, cukiernie,
piekarnie, kawiarnie, pizzerie, restauracje, placówki gastronomiczne,
catering, usługi gastronomiczne.
(111) 292695
(220) 2015 09 09
(210) 446786
(151) 2016 12 14
(441) 2015 12 21
(732) POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PBC
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, działalność kulturalna, 42 badania oraz usługi-naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
(111) 292696
(220) 2015 09 09
(210) 446787
(151) 2016 12 16
(441) 2015 12 21
(732) CRYPTOMIND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UseCrypt BeSafe.
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 07.05.11, 26.01.16, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 agencje reklamowe, pośrednictwo w sprzedaży czasu
i miejsca w mediach na cele reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, public relations, reklama, promocja, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich
w plikach komputerowych i Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi udostępniania
reklam i informacji sponsorowanych na stronach internetowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, przetwarza-
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nie i systematyzacja komputerowych baz danych, transkrypcja danych, analiza rynków zbytu i wyszukiwanie potencjalnych klientów,
badanie rynku i opinii publicznej, 38 transmisja danych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, usługi udostępniania osobom
trzecim internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu
do portali internetowych, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, usługi telekomunikacyjne także poprzez portal internetowy
jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych,
obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, finansów, zdrowia, rozrywki, sportu, usługi poczty elektronicznej, obsługa
internetowych forów dyskusyjnych, opracowywanie serwisów informacyjnych, usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji bieżących,
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci
informatycznych-Internetu e-publikacji: czasopism, gazet, informatorów, poradników, newsletterów, usługi chatroom dla serwisów
społecznościowych, usługi dostarczania informacji on-line w zakresie wiadomości, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych
i komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom
dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci
informacyjnej,, 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia, usługi
rozrywkowe, usługi w zakresie działalności sportowej i kulturalnej,
usługi dostarczania informacji on-line w zakresie rozrywki przez Internet, publikacja materiałów dostarczanych za pośrednictwem baz
danych zawierających tematy związane z wiadomościami bieżącymi,
rozrywką, finansami, zdrowiem, sportem, publikacja on-line dzienników internetowych, mianowicie, blogów zawierających informacje
i opinie, usługi rozrywkowe w zakresie konkursów, zawodów i gier,
przygotowanie i programowanie serwisów informacyjnych, usługi
wydawnicze, 42 szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, eksploracja danych, konwersja danych
elektronicznych, szyfrowanie muzyki cyfrowej, szyfrowanie obrazów
cyfrowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych [w tym dla osób trzecich],
zakładanie i utrzymywanie kont internetowych, usługi graficzne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi IT w tym usługi pomocy zdalnej, usługi w zakresie badań
technicznych oraz ekspertyz inżynieryjnych w obszarze informatyki
i elektroniki, badania z zakresu fizyki, testowanie materiałów, laboratoria medyczne, badania oraz usługi-naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, utrzymywanie, udostępnianie i projektowanie wyszukiwarek internetowych, hosting,
projektowanie, tworzenie i utrzymywanie portali internetowych,
usługi internetowe w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, udostępnianie baz on-line via portal, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, działalność poligraficzna, projektowanie
i wdrażanie rozwiązań IT, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie usług IT.

(111) 292697
(220) 2015 09 09
(210) 446789
(151) 2016 12 14
(441) 2016 02 15
(732) POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PBC planner
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, jasnozielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, działalność kulturalna, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
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(111) 292698
(220) 2015 09 10
(151) 2016 12 23
(441) 2015 12 21
(732) GRZMIL JOANNA, Jóżefów, PL.
(540) secco PRALNIA CHEMICZNA
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 446833

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 37 czyszczenie odzieży, konserwacja, czyszczenie i naprawy futer, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, naprawa
odzieży, naprawy tapicerskie, pranie, pranie bielizny, pranie bielizny pościelowej, pranie na sucho, prasowanie odzieży, prasowanie
bielizny, prasowanie parowe odzieży, renowacja odzieży, 40 apreturowanie tkanin, barwienie futer, barwienie skór, barwienie tkanin,
dekatyzowanie tkanin, modelowanie futer na zamówienie, nabłyszczanie futer, pielęgnacja futer, satynowanie futer, zabezpieczanie
futer przed molami, galwanizacja, impregnowanie ognioodporne
odzieży, impregnowanie wodoodporne odzieży, impregnowanie
wodoodporne tkanin, obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, pikowanie tkanin, zabezpieczanie tkanin przed molami, wybielanie tkanin.
(111) 292699
(220) 2015 09 11
(210) 446876
(151) 2016 12 01
(441) 2015 12 21
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Poczta Polska. Więcej niż myślisz
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów
reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych,
zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji
elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów,
usługi call center, 36 usługi bankowe w zakresie obsługi przekazów
pocztowych, wpłat na rachunki bankowe, usługi monetarne, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego,
w tym zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług
przez Internet, telefon i urządzenie mobilne, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków
z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa
płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej, obsługa kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych
powstałych przez płatność pre-paid, obsługa kart, kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, usługi finansowe, w tym oferowanie kont on-line w systemie
elektronicznym, bankowość elektroniczna, usługi bankowości on-line,
ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków
finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, przesyłanie
środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji
transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 38 usługi w zakresie: obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu
do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób
mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu
do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont,
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usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu,
usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami, usługi przesyłania
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłanie telekopii, usługi telekomunikacyjne, informacja o powyższych
usługach.

(111) 292700
(220) 2015 09 14
(210) 446926
(151) 2016 12 16
(441) 2015 12 21
(732) SUPEŁ CEZARY, Płock, PL.
(540) Dzień Kuchni Polskiej
(510), (511) 35 agencje reklamowe, dekoracja wystaw sklepowych,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej., dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur]., informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do), komputerowe bazy
danych (systematyzacja danych), materiały reklamowe (uaktualnianie),
media (prezentowanie produktów w) dla celów sprzedaży detalicznej,
ogłoszenia reklamowe (rozpowszechnienie), organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, patronat (poszukiwania w zakresie ), plakaty reklamowe (rozlepianie), pokazy towarów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamowa przestrzeń (wynajmowanie), reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie), reklamowego (uaktualnianie
materiału), reklamowych (rozpowszechnianie ogłoszeń), reklamowych
(wynajmowanie nośników), reklamy korespondencyjne, reklamy
prasowe (przygotowywanie), reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, targi
(organizowanie) w celach handlowych lub reklamowych, 41 edukacja, edukacja (informacje o), fotografie, fotoreportaże, informacja
o imprezach rozrywkowych, konferencje (organizowanie i obsługa),
kongresy (organizowanie i obsługa), konkursy (organizowanie) [edukacyjne lub rozrywka], książki (publikowanie), organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie spektakli [impresariat],
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, przyjęcia (planowanie), publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
publikowanie tekstów, rozrywka, rozrywka (informacja o), 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 292701
(220) 2015 09 22
(210) 447243
(151) 2016 12 22
(441) 2015 12 21
(732) STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOBREJ PRAKTYKI
REGULACYJNEJ GRP, Warszawa, PL.
(540) GRP Good Regulatory Practice Association
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 opracowywanie ekspertyz, analiz, opinii, ocen i planów oraz udzielanie fachowych konsultacji w zakresie prowadzenia
i koordynowania procesów technicznych w zakresie leków, wyrobów
medycznych, suplementów diety, dietetycznych środków specjalne-
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go przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, doradztwo techniczne i technologiczne związane z wytwarzaniem towarów, doradztwo
projektowe.

(111) 292702
(220) 2015 09 23
(210) 447286
(151) 2016 12 22
(441) 2016 01 04
(732) STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY, Warszawa, PL.
(540) Festiwal Nowe Horyzonty
(510), (511) 35 zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń
elektronicznych [telekomunikacja], usługi związane z telezakupami, 41 usługi artystów teatralnych, fotografowanie, fotoreportaże,
karaoke jako usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi
kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, nagrywanie filmów na taśmach wideo, filmowanie,
usługi obrazów cyfrowych, organizowanie i prowadzenie kongresów, szkolenia jako organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie konkursów jako rozrywka, organizowanie
spektakli jako impresariat, pisanie scenariuszy, postsynchronizacja,
produkcja filmów, produkcja mikrofilmów, produkcja programów
telewizyjnych i radiowych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
produkcja przedstawień teatralnych, planowanie przebiegu części
rozrywkowej przyjęć, radiowe programy rozrywkowe, rezerwacja
miejsc na spektakle, usługi widowisk rozrywkowych, użytkowanie sal
kinowych, sale koncertowe, realizacja spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów (np. do filmów w wersji oryginalnej), studia filmowe, usługi studiów nagrań, montaż na taśmach wideo, produkcja filmów na taśmach wideo, pisanie tekstów innych niż
reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi dystrybucji
biletów (rozrywka), wynajmowanie modeli do pozowania artystom
jako angaż modeli, modelek, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie filmów
kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio,
obsługa sal kinowych, obsługa kin plenerowych, wyświetlanie filmów różnego rodzaju i pokazy filmowe.
(111) 292703
(220) 2015 09 24
(210) 447356
(151) 2016 12 27
(441) 2016 01 04
(732) BŁECHA KRZYSZTOF LABORATORIUM MEDYCYNY
NATURALNEJ BONIMED, Żywiec, PL.
(540) Organickrzem Ojca Grzegorza
(510), (511) 5 chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych,
chemiczne preparaty do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
eliksiry-preparaty farmaceutyczne, herbaty ziołowe do celów medycznych, farmaceutyczne preparaty, kapsułki na lekarstwa, kąpiele
lecznicze, napoje lecznicze, oleje lecznicze, kapsułki do celów farmaceutycznych, herbata lecznicza, leki pomocnicze, wspierające, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, odżywcze suplementy diety, pastylki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, mineralne suplementy
diety, zioła lecznicze, tabletki do celów farmaceutycznych, lecznicze
napary, nalewki, leki dla ludzi, preparaty witaminowe, leki wzmacniające, leki do użytku medycznego, 30 napary inne niż do celów
leczniczych, esencje do żywności, inne niż esencje eteryczne i oleje
aromatyczne.
(111) 292704
(220) 2015 09 25
(210) 447393
(151) 2016 12 15
(441) 2016 01 04
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) METROPOLITAN OUTLET
(510), (511) 35 sprzedaż w supermarketach następujących towarów:
żywności i napojów, kosmetyków i produktów higienicznych oraz
środków czystości, odzieży, obuwia i kapeluszy, wyrobów ze skóry,
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biżuterii, wyrobów metalowych, sprzętu stosowanego w gospodarstwie domowym, włączając artykuły i urządzenia dla gospodarstwa
domowego, meble oraz lampy i zastawę stołową, artykułów i akcesoriów samochodowych, urządzeń i sprzętu audiowizualnego,
urządzeń i sprzętu komputerowego, gier, zabawek, artykułów sportowych i do rekreacji, dekoracji domu, artykułów ogrodniczych i artykułów typu zrób to sam, materiałów piśmiennych, książek i gazet,
aparatów i materiałów fotograficznych, kwiatów i roślin, żywności
i artykułów dla zwierząt, 44 usługi salonów piękności i salonów fryzjerskich.

(111) 292705
(220) 2015 09 25
(210) 447394
(151) 2016 12 15
(441) 2016 01 04
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) METROPOLITAN
(510), (511) 35 sprzedaż w supermarketach następujących towarów:
żywności i napojów, kosmetyków i produktów higienicznych oraz
środków czystości, odzieży, obuwia i kapeluszy, wyrobów ze skóry,
biżuterii, wyrobów metalowych, sprzętu stosowanego w gospodarstwie domowym, włączając artykuły i urządzenia dla gospodarstwa
domowego, meble oraz lampy i zastawę stołową, artykułów i akcesoriów samochodowych, urządzeń i sprzętu audiowizualnego,
urządzeń i sprzętu komputerowego, gier, zabawek, artykułów sportowych i do rekreacji, dekoracji domu, artykułów ogrodniczych i artykułów typu zrób to sam, materiałów piśmiennych, książek i gazet,
aparatów i materiałów fotograficznych, kwiatów i roślin, żywności
i artykułów dla zwierząt, 44 usługi salonów piękności i salonów fryzjerskich.
(111) 292706
(220) 2015 09 28
(210) 447426
(151) 2016 11 25
(441) 2016 01 04
(732) LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) certyd
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony, czerwony
(531) 26.01.16, 26.02.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
kruszywa spiekane z popiołów ze spalania węgla jako środki zlepiające [spoiwo], kruszywa popiołoporytowe jako środki zlepiające [spoiwo], kruszywa spiekane z popiołów ze spalania biomasy jako środki
zlepiające [spoiwo], kruszywa ognioodporne jako środki zlepiające
[spoiwo], roztwory ognioodporne, chemikalia ognioodporne, preparaty ognioodporne, preparaty chemiczne nadające właściwości
ognioodporne, 17 materiały wypełniające, uszczelniające, materiały
izolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, artykuły
i materiały termoizolacyjne, masy uszczelniające, materiały termoizolacyjne, materiały uszczelniające, membrany i półprzetworzone
syntetyczne materiały filtrujące, maty izolacyjne, płyty do celów
izolacyjnych, ognioodporne materiały izolacyjne, uszczelki ognioodporne, 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszywa wykorzystywane do przygotowania betonu, płytki ognioodporne, ognioodporne uszczelki w postaci materiałów budowlanych, kruszywa spiekane
z popiołów ze spalania węgla, kruszywa popiołoporytowe, kruszywa
spiekane z popiołów ze spalania biomasy, 40 obróbka i usuwanie
odpadów [obróbka], recykling, recykling i uzdatnienie odpadów,
surowców wtórnych, produktów chemicznych, odpadów i surowców wtórnych [przetwarzanie], unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], przetwarzanie surowców, rekultywacja elektrośmieci,
odpadów, sortowanie elektrośmieci, odpadów i surowców wtórnych
[przetwarzanie], pozyskiwanie materiałów z odpadów, produktów
chemicznych, przetwarzanie materiałów uzyskanych z odpadów,
przetwarzanie odpadów, rozdrabnianie odpadów, usługi związane
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z zarządzaniem odpadami, produktami chemicznymi [recykling],
usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 292707
(220) 2015 10 02
(210) 447639
(151) 2016 12 21
(441) 2016 01 04
(732) IM KOMPOZYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Jelcz-Laskowice, PL.
(540) IM kompozyty engineered composites
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.09, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18,
25.05.01, 25.05.06
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu, na wodzie i po szynach, akcesoria i części
do nich, elementy z tworzyw sztucznych do pojazdów, samochody osobowe, ciężarówki, autobusy, autokary, minibusy, furgonetki,
miniwany, pojazdy czterokołowe, samochody uniwersalne, pojazdy specjalne-karetki, samochody policyjne, barki, łodzie, traktory,
tramwaje, wagony kolejowe, omnibusy i pojazdy turystyczne, podwozia, nadwozia i karoserie pojazdów, ich elementy, maski, drzwi,
schowki, pokrywy boczne do pojazdów, kabiny do pojazdów, zderzaki, błotniki i stopnie do pojazdów, bagażniki i siatki bagażowe,
do pojazdów, siedzenia do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci do pojazdów, 15 instrumenty muzyczne z tworzyw sztucznych, skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy, gitary, futerały
na instrumenty muzyczne, 17 materiały izolacyjne, kauczuki i żywice syntetyczne i naturalne półprzetworzone, tworzywa sztuczne półprzetworzone, plastyfikaty techniczne, tworzywa sztuczne
w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, tworzywa sztuczne
w formie granulatu używane do przetworzenia w formowaniu i wytłaczaniu, materiały ciepłochronne, materiały filtracyjne, tworzywa
sztuczne stosowane do produkcji kotłów zbiorników i pojemników,
materiały izolacyjne stosowane do produkcji kotłów, zbiorników
i pojemników, ognioodporne i chemoodporne materiały izolacyjne, pierścienie izolacyjne, obudowy izolacyjne, 19 niemetalowe
elementy konstrukcyjne i profile dla budownictwa, belki, nadproża niemetalowe, niemetalowe materiały budowlane budynki
niemetalowe przenośne, okładziny niemetalowe dla budownictwa, płyty z tworzyw sztucznych, płyty budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe, palisady, płoty, ogrodzenia, parkany,
balustrady i barierki niemetalowe, bariery ochronne drogowe
niemetalowe, słupy niemetalowe, maszty niemetalowe, słupy reklamowe z tworzyw sztucznych, słupy oświetleniowe z tworzyw
sztucznych, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, okna
niemetalowe, okiennice niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, znaki nieświecące, niemechaniczne i niemetalowe, pomosty
pływające do cumowania niemetalowe, 20 drabiny z drzewa lub
tworzyw sztucznych, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki, statuetki z drewna, wosku lub tworzyw
sztucznych, uchwyty, zaciski z tworzyw sztucznych do kabli lub rur,
osprzęt niemetalowy do okien, pudełka drewniane lub z tworzyw
sztucznych, zbiorniki niemetalowe i niemurowane, 28 wyposażenie placów zabaw, huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, drabinki, równoważnie, 37 usługi konserwacji, konserwacja pojazdów, obsługa
i naprawa pojazdów, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, usługi doradcze, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, przemysłowa analiza i badanie towarów oraz
usług, badania i doradztwo w zakresie stosowania i wdrażania innowacyjnych technologii, projektowanie produktów, opracowywanie
projektówtechnicznych, wzornictwo przemysłowe, projektowanie
konstrukcyjne, doradztwotechniczne związane z projektowaniem,
projektowanie konstrukcji, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie opakowań, projektowanie produktów konsumenckich, projektowanie
urządzeń i konstrukcji przestrzennych, projektowanie systemów
inżynierii budowlanej, systemów elektrycznych, elektronicznych,
projektowanie urbanistyczne, oceny techniczne związane z projektowaniem, badania nad oprzyrządowaniem, projektowanie pojazdów, opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów
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i konstrukcji karoserii, projektowanie elementów konstrukcyjnych
metalowych, programowanie komputerowe.

(111) 292708
(220) 2015 10 05
(151) 2016 11 22
(441) 2016 01 04
(732) PPH YARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) in Between MEET • REST • EAT
(540)

(210) 447742

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, skorupiaki, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce, grzyby i warzywa
konserwowe, suszone, gotowane i mrożone, konfitury, galaretki,
dżemy, marmolada, desery, jaja, nabiał i substytuty nabiału, mleko i produkty nabiałowe, ser, oleje jadalne i tłuszcze, masło, zupy
i buliony, gotowa żywność, posiłki, przekąski oraz gotowe potrawy
na bazie głównie mięsa, ryb, owoców morza lub warzyw, marynaty,
sosy, przetworzone owoce, warzywa i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, substancje i preparaty ujęte w klasie 29
do wytwarzania żywności i napojów,, 30 Kluski, knedle, naleśniki,
dania gotowe, przekąski i potrawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż,
ciasta i ciastka, kanapki i pizza, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, słodycze, słodycze do dekoracji, pralinki, cukier, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao, preparaty do pieczenia i drożdże,, 35 Zarządzanie działalnością
handlową w dziedzinie hotelarstwa, restauracji i cukierni, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z towarami: mięso i wędliny, ryby, owoce morza
i mięczaki, skorupiaki, drób, dziczyzna, mięsne (ekstrakty-), owoce,
grzyby i warzywa konserwowe, suszone, gotowane i mrożone, konfitury, galaretki, dżemy, marmolada, desery, jaja, nabiał i substytuty
nabiału, mleko i produkty nabiałowe, ser, oleje jadalne i tłuszcze,
masło, zupy i buliony, gotowa żywność, posiłki i przekąski ujęte w tej
klasie, gotowe potrawy na bazie głównie mięsa, ryb, owoców morza
lub warzyw, marynaty, sosy, przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), substancje i preparaty
ujęte w klasie 29 do wytwarzania żywności i napojów, dania gotowe,
przekąski, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie makaronu, ryżu
i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki i pizza, wypieki, wyroby cukiernicze,
czekolada i desery, słodycze, słodycze do dekoracji, pralinki, cukier,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata,
kakao, preparaty do pieczenia i drożdże,, 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi w zakresie rezerwacji (noclegi),
tymczasowe zakwaterowanie, wynajmowanie kwater, rezerwacja
kwater, usługi hoteli, hosteli, moteli, barów, barów koktajlowych,
kawiarni, restauracji, kawiarnie-restauracje, kafeterie, herbaciarnie,
obsługa bankietów i usługi cateringowe, usługi pensjonatów, udostępnianie obiektów na spotkania, konferencje i wystawy, obiekty
bankietowe i obiekty na imprezy towarzyskie na specjalne okazje,
usługi rezerwacji zakwaterowania w hotelach dla osób trzecich,
wynajem pomieszczeń do celów organizacyjnych, na konferencje,
zjazdy, wystawy, seminaria i spotkania, 44 usługi SPA, prowadzenie
studia wellness, salony piękności, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, masaż, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 292709
(220) 2015 10 05
(210) 447763
(151) 2016 12 23
(441) 2016 01 04
(732) DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard
Gdański, PL.
(540) Krupnik
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(540)
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(732) DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard
Gdański, PL.
(540) ORIGINAL Krupnik CYTRYNOWY Oryginalny Krupnik
inspirowany tradycją najlepszych polskich nalewek. SINCE 1846
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.
(111) 292710
(220) 2015 10 05
(210) 447766
(151) 2016 12 22
(441) 2016 01 04
(732) DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard
Gdański, PL.
(540) ORIGINAL Krupnik VODKA Premium Oryginalny Krupnik
to legendarny smak i ponadczasowa jakość, inspirowane tradycją
polskich wódek, najlepszych od stuleci. SINCE 1846 TRAD 1846
(540)
Kolor znaku: złoty, zielony, czarny, brązowy, jasnobrązowy,
srebrny, biały, czerwony, jasnoszary, szary, żółty
(531) 03.01.14, 05.01.05, 25.01.15, 25.01.01, 05.07.12, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka, likiery.
(111) 292713
(220) 2015 10 06
(210) 447786
(151) 2016 10 31
(441) 2016 01 04
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ProKontra
(510), (511) 5 herbicyd.
Kolor znaku: zielony, czarny, brązowy, srebrny, czerwony, biały,
jasnoszary
(531) 05.01.05, 03.01.14, 25.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.
(111) 292711
(220) 2015 10 05
(210) 447767
(151) 2016 12 22
(441) 2016 01 04
(732) DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard
Gdański, PL.
(540) ORIGINAL Krupnik OLD LIQUEUR Premium Oryginalny
Krupnik to legendarny smak i ponadczasowa jakość. Tradycyjny
likier z najlepszych miodów i nalewek korzennych. SINCE 1846
TRAD 1846
(540)

(111) 292714
(220) 2015 10 06
(210) 447787
(151) 2016 10 31
(441) 2016 01 04
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Malton
(510), (511) 5 herbicyd.
(111) 292715
(220) 2015 10 06
(151) 2016 10 31
(441) 2016 01 04
(732) DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Raz, dwa... i gotowe!
(540)

(210) 447799

Kolor znaku: złoty, żółty, zielony, czarny, brązowy, czerwony,
szary, jasnoszary
(531) 05.01.05, 03.01.14, 25.01.15, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka, likiery.

Kolor znaku: złoty, czerwony
(531) 25.01.15, 25.01.09, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, owoce i warzywa gotowane,
galaretki, jaja, przetwory z mięsa i drobiu.

(111) 292712
(151) 2016 12 22

(111) 292716
(151) 2016 12 09

(220) 2015 10 05
(441) 2016 01 04

(210) 447768

(220) 2015 10 06
(441) 2016 02 29

(210) 447806
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(732) GT EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GT
(540)

(531) 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne
(urządzenia do ładowania), baterie elektryczne, transformatory elektryczne, przewody elektryczne, wyłączniki elektryczne, 11 lampy
elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, latarki, żarówki
oświetleniowe.
(111) 292717
(220) 2015 10 06
(210) 447808
(151) 2016 12 23
(441) 2016 01 04
(732) SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI BLUE MARINE MIELNO,
Unieście, PL.
(540) BLUE MARINE MIELNO
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały
(531) 18.03.23, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 hotele, kafeterie, kawiarnie, pensjonaty, pobyt czasowy, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, pokoje
na wynajem, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 292718
(220) 2015 10 07
(210) 447837
(151) 2016 12 20
(441) 2016 01 18
(732) Ecolab USA Inc., Saint Paul, US.
(540) INCIMAT
(510), (511) 10 dozowniki środków odkażających do celów medycznych, spraye do celów medycznych, dozowniki w aerozolu do celów
medycznych, 11 dozowniki do środków odkażających w umywalniach i toaletach, 21 dozowniki do detergentów, dozowniki mydła.
(111) 292719
(220) 2015 10 07
(210) 447840
(151) 2016 12 20
(441) 2016 01 18
(732) STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI I RODZINY
STERNIK, Warszawa, PL.
(540) Ojcowienastart
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 18.01.05, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji sportu oraz rozpowszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez reklamowanie za pośrednictwem materiałów i artykułów reklamowych takich jak: wydawnictwa,
plakaty, afisze, figurki, chorągiewki, albumy, kalendarze, fotografie,
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różnego rodzaju artykuły upominkowe z nadrukami o charakterze reklamowym, publikowanie tekstów reklamowych, 41 kultura fizyczna,
usługi patronatu nad imprezami rowerowymi, usługi organizowania
rodzinnych rajdów’ rowerowych, usługi w zakresie promowania imprez sportowych, organizacja i prowadzenie zawodów sportowych,
zajęć rekreacyjnych oraz imprez sportowych wszystkich rodzajów
na powietrzu i w halach, zarówno dla zawodowców jak i amatorów,
organizacja i prowadzenie szkół sportowych, organizowanie obozów
sportowych, upowszechnianie sportu, organizowanie i prowadzenie
zajęć w zakresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej, prowadzenie działalności szkoleniowo-wychowawczej dla młodzieży, organizowanie imprez o tematyce sportowej, organizowanie zjazdów,
konferencji, seminariów’, sympozjów o tematyce sportowej, usługi
klubowe w zakresie sportu, kultury fizycznej, poprawiania kondycji
sportowej i zdrowia, organizowanie promocyjnych imprez sportowych, rozgrywek i zawodów sportowych: usługi w zakresie organizowania krajowych rajdów i wyścigów rowerowych, imprez promocyjnych sportowych, rozgrywek sportowych i zawodów sportowych,
działalność dydaktyczna i szkoleniowa.

(111) 292720
(220) 2015 10 08
(210) 447856
(151) 2016 12 14
(441) 2016 01 18
(732) GROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wodzisław Śląski, PL.
(540) G GROS
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, niebieski
(531) 07.15.22, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 bramy i drzwi metalowe, 19 bramy i drzwi niemetalowe, 37 instalowanie drzwi, bram i okien.
(111) 292721
(220) 2015 10 08
(151) 2016 12 30
(441) 2016 01 18
(732) A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) A-Z Noni
(540)

(210) 447871

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 24.17.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 napoje lecznicze, oleje lecznicze, kąpiele lecznicze,
napary [nalewki] lecznicze, mineralne suplementy diety, żywność
dla niemowląt, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych,
preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, herbaty dla astmatyków, napary lecznicze, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż
do celów dietetycznych lub leczniczych, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające
kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli,
suplementy diety zawierające siemię lniane, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych.
(111) 292722
(151) 2016 12 29

(220) 2015 10 08
(441) 2016 01 18

(210) 447873
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(732) ŁUCZAK DIANA OLGA, Zielona Góra, PL.
(540) Mama Potrafi.pl HANDMADE WITH LOVE
(540)

26.11.09, 26.15.11, 26.15.25
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do szycia, 23 nici i przędza do szycia,
26 naparstki do szycia, igły do szycia, pudełka na przybory do szycia, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej: maty puchowe do namiotów dziecięcych, maty dekoracyjne, namioty dziecięce, łapacze snów, poduszki, kosze, pościele,
dekoracje świetlne, tabliczki drewniane, pompony, pufy, walizeczki,
dywaniki, pokazy towarów, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, agencje reklamowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam.
(111) 292723
(220) 2015 10 08
(210) 447884
(151) 2016 12 07
(441) 2016 01 18
(732) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) Nasza
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 dżemy, konfitury, marmolady, galaretki, galaretki jadalne, kompoty, suszone owoce, suszone warzywa, mrożone owoce,
konserwowane owoce, chrupki owocowe, sałatki owocowe, pulpa
owocowa, jogurt, pyłki kwiatowe jako żywność, 30 herbaty i produkty na bazie herbat, herbaty ziołowe, owocowe, ziołowo-owocowe
i owocowo ziołowe, preparaty herbaciane, napoje i napary na bazie
herbat ziołowych, owocowych, ziołowo-owocowych i owocowo-ziołowych, herbatki w torebkach do zaparzania oraz herbatki granulowane, w tym herbatki ziołowe, owocowe, ziołowo-owocowe i owocowo-ziołowe, wyciągi i nalewki herbaciane spożywcze inne niż
do celów leczniczych, w tym na bazie herbat ziołowych, owocowych,
ziołowo-owocowych i owocowo ziołowych, 31 korzenie spożywcze, owoce świeże, wytłoki z owoców, kwiaty suszone do dekoracji,
32 wody mineralne, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, esencje do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje
izotoniczne, soki owocowe, nektary owocowe.
(111) 292724
(220) 2015 10 09
(151) 2016 11 29
(441) 2016 01 18
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE In FLAMES
(540)

2203

(210) 447894

Kolor znaku: jasnoróżowy, złoty, biały, czarny, różowy, szary,
ciemnorózowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.05, 25.01.09, 25.01.25, 26.11.03,

(111) 292725
(220) 2015 10 09
(210) 447907
(151) 2016 11 21
(441) 2016 01 18
(732) STOWARZYSZENIE POLSKI ZWIĄZEK FUTBOLU
AMERYKAŃSKIEGO, Warszawa, PL.
(540) Polska Liga Futbolu Amerykańskiego
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 21.03.01, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 etui na okulary, kaski ochronne dla uprawiania sportu, magnesy dekoracyjne, ochraniacze zębów, 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywanych nimi,
nie ujęte w innych klasach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, breloczki do kluczy ozdobne, emblematy z metali szlachetnych, figurki-statuetki
z metali szlachetnych, koperty do zegarków, medale, spinki do krawatów, 16 afisze, plakaty, aktówki artykuły biurowe, albumy, almanachy-roczniki, bilety, chorągiewki papierowe, czasopisma-periodyki,
daszki do czapek, emblematy-pieczęcie papierowe, etykiety z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, karty do kolekcjonowania
inne niż do gry, karty pocztowe, materiały do nauczania z wyjątkiem
aparatów, nalepki, naklejki-materiały piśmienne, okładki, obwoluty-artykuły papiernicze, stemple-pieczątki, 18 skóra i imitacje skóry,
wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, aktówki, teczki,
etui na klucze, kufry bagażowe i podróżne, sportowe torby, 21 bidony, kubki, naczynia do picia, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych,
24 tekstylia i wyroby włókiennicze jednostkowe oraz nakrycia tekstylne stosowane w gospodarstwie domowym,, narzuty na łóżka,
bielizna pościelowa, chorągiewki, drukowane tkaniny perkalowe,
flagi niepapierowe, 25 odzieży obuwie, nakrycia głowy, krawaty,
szaliki, apaszki, bluzy, buty sportowe, czapki [nakrycie głowy], kurtki,
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, okucia metalowe do obuwia, obuwie piłkarskie, obuwie sportowe, garnitury, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, podkoszulki, skarpetki, t-shirty,
26 emblematy: ozdobne, nie z metali szlachetnych, numery startowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte
w innych klasach, balony do zabawy, gimnastyczne przyrządy, piłki
do gry, karty do gry, przyrządy stosowane w kulturystyce, nagolenniki-artykuły sportowe, nakolanniki-artykuły sportowe, ochraniacze-części strojów sportowych, ochraniacze łokci-artykuły sportowe,
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne, 35 reklama, agencje reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów,
broszur, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, wynajmowanie
stadionów, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi
trenerskie, 45 zarządzanie prawami autorskimi, prawne administrowanie licencjami, własność intelektualna-licencjonowanie.
(111) 292726
(220) 2015 10 12
(151) 2016 11 25
(441) 2016 01 18
(732) DOCK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.

(210) 447963
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(540) Złota gdańska tradycja od XVI wieku
(510), (511) 33 napoje alkoholowe za wyjątkiem piwa, wino, wódka,
likiery, brandy, whisky, rum, nalewki alkoholowe, owoce w alkoholu.
(111) 292727
(220) 2015 10 12
(210) 447973
(151) 2016 12 02
(441) 2016 01 18
(732) GFT GOLDFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Wybieram wodę Naturalna Woda Mineralna KINGA
PIENIŃSKA
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, szary
(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, gazowana,
woda stołowa, napoje owocowe, soki owocowe, preparaty do przygotowywania napojów.
(111) 292728
(220) 2015 10 12
(151) 2016 12 02
(441) 2016 01 18
(732) ŻYWICKI JAKUB PROSUPERBIA, Olsztyn, PL.
(540) zniczepatriotyczne
(540)

(210) 447977

(531) 26.13.25, 13.01.06, 27.05.01
(510), (511) 4 znicze.
(111) 292729
(220) 2015 10 12
(210) 447981
(151) 2016 11 15
(441) 2016 01 18
(732) OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) OFTA
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, czarny
(531) 02.09.04, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, kosmetyki dla niemowląt i dzieci, kosmetyki ochronne, kosmetyki do higieny, produkty zapachowe, 5 suplementy diety,
żywność dietetyczna, żywność do celów medycznych, żywność
dla niemowląt i małych dzieci, zioła do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, wyroby medyczne, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały
opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, maści, płyny,
emulsje, zawiesiny, żele do celów medycznych, krople do celów
medycznych, aerozole do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, środki i preparaty biobójcze, 10 urządzenia do celów medycznych, urządzenia
do diagnostyki.
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(111) 292730
(220) 2015 10 15
(210) 448126
(151) 2016 12 19
(441) 2016 01 18
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) PROFi Szynka mielona wieprzowa produkt sterylizowany
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, czerwony, różowy, szary, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.05.02, 05.09.12, 05.09.17, 03.07.03,
25.01.01, 25.01.09, 25.01.13, 25.01.19
(510), (511) 29 konserwy mięsne, szynka mielona wieprzowa.
(111) 292731
(220) 2015 10 20
(210) 448295
(151) 2016 12 23
(441) 2016 01 18
(732) Angelini Pharma Österreich GmbH, Bisamberg, AT.
(540) NICOREVITAMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, suplementy dietetyczne i żywnościowe do leczenia skutków uzależnienia nikotynowego oraz alkoholowego.
(111) 292732
(220) 2015 10 20
(210) 448297
(151) 2016 12 23
(441) 2016 01 18
(732) Angelini Pharma Österreich GmbH, Bisamberg, AT.
(540) BALANCE ALCOREVITAMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, suplementy dietetyczne i żywnościowe do leczenia skutków uzależnienia nikotynowego oraz alkoholowego.
(111) 292733
(220) 2015 10 20
(210) 448300
(151) 2016 12 23
(441) 2016 01 18
(732) SUPROBION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mirków, PL.
(540) DIOFAST
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne w całym zakresie klasowym,
leki, antyseptyki, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty mineralne, zioła lecznicze, suplementy
diety zawierające enzymy, enzymatyczne preparaty do celów medycznych, suplementy diety.
(111) 292734
(220) 2015 10 20
(210) 448301
(151) 2016 12 23
(441) 2016 01 18
(732) Angelini Pharma Österreich GmbH, Bisamberg, AT.
(540) BALANCE NICOREVITAMAX
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(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, suplementy dietetyczne i żywnościowe do leczenia skutków uzależnienia nikotynowego oraz alkoholowego.

(111) 292735
(220) 2015 10 20
(210) 448302
(151) 2016 12 23
(441) 2016 01 18
(732) SUPROBION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mirków, PL.
(540) LISTON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, antyseptyki, preparaty dietetyczne do celów medycznych, preparaty witaminowe, preparaty
mineralne, zioła lecznicze, dietetyczne substancje przystosowane
do celów meycznycb, suplementy diety.
(111) 292736
(220) 2015 10 21
(210) 448357
(151) 2016 12 20
(441) 2016 02 01
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER S.A., Paryż, FR.
(540) L’AME DU VOYAGE
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, olejki
do czyszczenia, środki do konserwacji skóry (pasty), środki do wybielania skóry, kremy do polerowania, kremy do skóry, kremy do butów,
pasty do butów, preparaty do polerowania, wosk szewski, wyroby
perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe, wody perfumowane, wody
kolońskie, bazy do perfum, ekstrakty kwiatowe (perfumy), olejki eteryczne, środki odświeżające powietrze, potpourri, kadzidełka, wyroby kosmetyczne do pielęgnacji skóry i ust, wyroby kosmetyczne
wspomagające odchudzanie, płyny i lotiony do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rąk, twarzy
i ciała, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do prostowania
włosów, płyny i lotiony do pielęgnacji włosów, preparaty do rozjaśniania włosów, farby do włosów, kremy i żele do stylizacji włosów,
lakiery do włosów, kremy do depilacji, wosk do depilacji, preparaty
do golenia, mydło do golenia, kremy, pianki i żele do golenia, środki stosowane po goleniu, preparaty przeciwsłoneczne do użytku
kosmetycznego, preparaty do opalania do użytku kosmetycznego, samoopalacze do użytku kosmetycznego, produkty toaletowe,
środki do czyszczenia zębów, mydła, szampony, żele do mycia, żele
do kąpieli, olejki do kąpieli, sole do kąpieli, piana do kąpieli, perełki
do kąpieli do użytku kosmetycznego, talk do użytku toaletowego,
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, dezodoranty, preparaty do makijażu, szminki i pomadki do ust, tusz do rzęs, róż, puder
do makijażu, cienie do powiek, kredki i ołówki do makijażu, preparaty do demakijażu, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych,
tatuaże zmywalne do ciała i paznokci, zestawy kosmetyków do makijażu, środki do pielęgnacji i upiększania paznokci, lakiery do paznokci, lakiery i odżywki ochronne do paznokci, zmywacz do paznokci,
sztuczne paznokcie do rąk i stóp, zestawy sztucznych paznokci, klej
do sztucznych paznokci.
(111) 292737
(220) 2015 10 23
(151) 2016 12 22
(441) 2016 02 01
(732) EVIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) TV TELEWIZJA ŚWIATŁOWODOWA
(540)

(210) 448434

Kolor znaku: biały, błękitny, niebieski
(531) 01.15.09, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania
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lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, komputery, komunikacja
wewnętrzna, nadajniki sygnałów elektronicznych, przekaźniki elektryczne, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, przewody, stacje bazowe telefonii komórkowej, aparatura do radiokomunikacji przenośna, nadajniki telekomunikacyjne, odbiorniki radiowe, magnetyczne nośniki danych,
oprogramowanie komputerowe nagrane, 16 dzienniki, czasopisma,
periodyki, broszury, prospekty, druki, książki, plakaty, kalendarze,
komiksy, papier, materiały piśmienne, wyroby z papieru, ołówki,
kredki, materiały szkolne i do malowania, 35 usługi polegające na :
rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów)
oraz rejestrowaniu, a także wykorzystaniu lub
kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy,
badania rynku, telefonicznego udzielania informacji o produktach
reklamowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży
poprzez telefon i Internet, informacja o działalności gospodarczej, reklamie, promocji, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet
w zakresie przekazywania informacji o usługach reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych
takich jak: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne,
elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub
odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie
będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej
(ściągalne) dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu,
moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne,
aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy
przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony
przenośne i słuchawki przenośne, elektroniczne aparaty i przyrządy
nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania, aparaty radiowe, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące,
sygnalizacyjne, kontrolne, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, modemy komputerowe zewnętrzne USB, karty modemowe,
karty PC, urządzenia i części urządzeń służących do bezprzewodowego dostępu do sieci komputerowych, w tym do Internetu, części
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, usługi polegające na prezentacji usług internetowych w zakresie reklamy usług
doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecania usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów
bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania
operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej,
telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej i poprzez Internet, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku,
obrazu i sms-ów, usługi w zakresie poczty elektronicznej, zleceń
przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu i innych środków
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegających na tworzeniu,
prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji typu on-line,
polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu
informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon i Internet, wypożyczanie dekoderów, modemów i odbiorników,
usługa polegająca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie
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edukacji i kształcenia, 42 usługi w zakresie projektowania i badania
sprzętu komputerowego, usługi w zakresie badań oraz projektów
naukowych i technicznych, prowadzenie analiz przemysłowych
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego
i oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, instalowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, odzyskiwanie danych
komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na drogę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe, powielanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego, analizy systemów komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich., prowadzenie
portali internetowych w zakresie promowania i udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 45 usługi administrowania prawami
własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie
prawami własności intelektualnej, usługi w zakresie zabezpieczenia,
bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia.

(111) 292738
(220) 2015 10 26
(151) 2016 12 28
(441) 2016 02 01
(732) NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DicuRex FLO 500 SC
(540)

(210) 448503

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.09.22, 05.07.02
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 5 pestycydy, herbicydy.
(111) 292739
(220) 2015 10 29
(210) 448639
(151) 2016 12 22
(441) 2016 02 01
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Poranek z Telewizją Gdańsk
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia
do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura,
wyroby z kartonu, artykuły papiernicze, fotografie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
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zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie: rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprezo charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 292740
(220) 2015 10 29
(151) 2016 12 15
(441) 2016 02 01
(732) LIANGHE GAO, Wólka Kosowska, PL.
(540) G&L
(540)

(210) 448644

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 24.17.01, 24.17.25
(510), (511) 25 odzież, obuwie.
(111) 292741
(220) 2015 11 02
(210) 448743
(151) 2016 12 13
(441) 2016 02 01
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.KG, Flensburg, DE.
(540) Doppelherz-Spokojny z natury
(510), (511) 5 zioła lecznicze, preparaty lecznicze, preparaty witaminowe, preparaty mineralne, preparaty wzmacniające, mineralne
suplementy diety, wody mineralne do celów leczniczych, preparaty
z mikroelementy, leki, preparaty farmaceutyczne, herbaty do celów
medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, odżywcze suplementy diety, dietetyczna żywność, tabletki wspomagające odchudzanie, suplementy diety, żywność wzbogacona, herbaty ziołowe, herbaty do celów leczniczych, napoje lecznicze, oleje lecznicze,
leki pomocnicze.
(111) 292742
(220) 2015 11 04
(151) 2016 12 20
(441) 2016 02 15
(732) Polytech Domilens GmbH, Roßdorf, DE.
(540) polyMED
(540)

(210) 448884

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i medyczne do celów oftalmologicznych, roztwory do celów oftalmologicznych i chirurgicznych, roztwory do płukania do celów oftalmologicznych, roztwory
do barwienia do celów oftalmologicznych, krople do oczu, spray
do oczu, roztwory do przemywania oczu, preparaty odżywcze do ce-
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lów farmaceutycznych i medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, wata do celów medycznych, waciki i pałeczki z waty do celów
medycznych, kompresy, przepaski na oczy, środki dezynfekcyjne,
10 soczewki wewnątrzgałkowe do implantacji chirurgicznych, implanty chirurgiczne z materiałów syntetycznych do celów oftalmologicznych, 42 badania i usługi racjonalizatorskie naukowe i techniczne w dziedzinie oftalmologii.

(111) 292743
(220) 2015 11 06
(210) 448958
(151) 2016 12 19
(441) 2016 02 15
(732) VITRO-SOFT ROBERT CZECH SPÓŁKA JAWNA, Gdynia, PL.
(540) vitro
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.03, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe (software ładowalny), programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, przyrządy obserwacyjne, sprzęt komputerowy, urządzenia
do nauczania, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, 42 prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wypożyczanie
komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie serwerów [hosting], 44 aromaterapia, usługi banków
krwi, chiropraktyka, chirurgia plastyczna, detoksykacja po przedawkowaniu środków odurzających, usługi domów opieki, fizjoterapia,
fizykoterapia, hospicja, implantacja (wszczepianie) włosów, usługi
farmaceutów w zakresie sporządzania leków recepturowych, manicure, masaż, opieka pielęgniarska, medyczna, usługi optyczne, salony piękność, placówki opieki pielęgniarskiej, chirurgia plastyczna,
pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, łaźnie publiczne, usługi saun, usługi solariów, stomatologia, tatuowanie, usługi terapeutyczne, 45 licencjonowanie programów komputerowych,
licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, licencjonowanie programów komputerowych.
(111) 292744
(220) 2015 11 09
(210) 448989
(151) 2016 12 27
(441) 2016 02 15
(732) EMERSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków
Trybunalski, PL.
(540) Nexxt
(540)

Kolor znaku: turkusowy, zielony, biały
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 1 detergenty i chemiczne preparaty czyszczące do użytku w procesach przemysłowych i produkcyjnych, detergenty i środki
chemiczne do mycia i odtłuszczania, detergenty i środki chemiczne
do mycia i odtłuszczania posiadające właściwości dezodoryzujące
o właściwościach antybakteryjnych i dezynfekcyjnych, środki do usuwania kamienia do użytku przemysłowego, preparaty chemiczne zapobiegające matowieniu artykułów kuchennych i naczyń szklanych,
produkty chemiczne do produkcji preparatów toaletowych i kosmetyków, produkty chemiczne do sporządzania produktów zapachowych, substancje chemiczne do użytku w produkcji kosmetyków
zapachowych i artykułów toaletowych zapachowych, substancje
chemiczne do użytku w produkcji detergentów zapachowych, syntetyczne składniki zapachowe, woda demineralizowana. nie do celów medycznych, woda destylowana, spraye antyelektrostatyczne
do sprzętu elektronicznego, 3 wyroby chemii gospodarczej, środki
i preparaty do mycia, czyszczenia, odplamiania, odświeżania, polerowania, nabłyszczania. szorowania, ścierania stosowane w gospodarstwie domowym, środki toaletowe, detergenty, środki i preparaty do wybielania i inne substancje stosowane w praniu, detergenty
piorące do użytku profesjonalnego, proszki, płyny do prania, środki
i preparaty do zmiękczania tkanin, środki i preparaty do wywabiania i usuwania plam, spraye zapachowe do odświeżania tkanin,
detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywania naczyń
w zmywarkach, impregnowane chusteczki papierowe do czyszczenia naczyń, środki i preparaty do mycia i czyszczenia okien, luster,
szyb i szkła, środki i preparaty do mycia, czyszczenia, odświeżania
i polerowania podłóg i mebli, środki do prania i czyszczenia dywanów, środki i preparaty do odwapniania i odkamieniania do użytku
domowego, środki i preparaty do odrdzewiania do użytku domowego, środki i preparaty do użytku domowego, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, preparaty zapobiegające
osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, płyny do mycia, mydła,
mydła toaletowe, dezynfekujące i antybakteryjne, mydła do prania,
mydła do użytku domowego, mydła w płynie, chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt,
papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, waciki do celów kosmetycznych, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, środki i preparaty zapachowe do pomieszczeń, dezodoranty
do pomieszczeń, środki zapachowe odświeżające powietrze, środki
i preparaty do udrażniania i oczyszczania rur, odpływów i zlewów,
5 środki i preparaty dezodoryzujące, odświeżające i oczyszczające
powietrze, środki i preparaty do neutralizacji zapachów, odświeżacze powietrza, odświeżacze do ubrań i do tkanin, dezodoranty
do powietrza, dezodoranty do samochodów, dezodoranty do dywanów, dezodoranty do butów, odkażające preparaty do mycia rąk, płyny i preparaty dezynfekujące i bakteriobójcze inne niż mydło, środki
i preparaty dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji
rąk, antyseptyczne preparaty do mycia i do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające, środki odkażające do użytku domowego, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi,
nasączane chusteczki antyseptyczne, chusteczki odkażające, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, waciki odkażające, środki dezynfekujące do celów
higienicznych, środki dezynfekujące do użytku domowego, preparaty i artykuły higieniczne, środki i preparaty grzybobójcze, środki
i preparaty do zwalczania pleśni, preparaty i artykuły do niszczenia
i odstraszania szkodników, preparaty i artykuły do tępienia i odstraszania szkodników, gryzoni i robactwa, fungicydy, herbicydy.

(111) 292745
(220) 2015 11 13
(210) 449120
(151) 2016 12 21
(441) 2016 02 15
(732) AQUAFORM INCORPORATED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czernichów, PL.
(540) AQUAFORM CZYSTA FORMA ŚWIATŁA
(510), (511) 9 urządzenia zdalnego sterowania, czujniki, 11 oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie szynowe, oświetlenie wpuszczane, oświetlenie natynkowe, oświetlenie
zwisające, oświetlenie punktowe, oświetlenie rozproszone, urządzenia i instalacje do montażu opraw oświetleniowych, systemy
oświetleniowe, systemy zwieszania opraw oświetleniowych, stelaże do abażurów, świecące numery do domów, elektryczne lampy, abażury do lamp, klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony
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do lamp, reflektory do lamp, rury do lamp, szkła do lamp, lampy
bezpieczeństwa, lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy laboratoryjne,
lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy łukowe,
węgiel do lamp łukowych, lampy oświetleniowe, lampy uliczne,
latarnie oświetleniowe, lampy luminescencyjne oświetleniowe,
urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, rozpraszacz światła, szkła do lamp, świeczniki, żyrandole, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych LED, OLED, AQLED, żarówki elektryczne,
oświetlenie ścienne, oświetlenie podłogowe, oświetlenie awaryjne, oprawy oświetleniowe, lampy halogenowe i fluorescencyjne,
35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania
marketingowe, badania rynku, wynajmowanie maszyn i urządzeń
dla biur, dekorowanie wystaw sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, dystrybucja materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty i broszury,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w punktach informacji konsumenckiej, usługi marketingowe, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi
modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników
reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, publikowanie tekstów sponsorowanych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, wyceny handlowe,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż hurtowa
oraz detaliczna drogą tradycyjną, wysyłkową oraz za pośrednictwem internetu obejmująca: oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie szynowe, oświetlenie wpuszczane,
oświetlenie natynkowe, oświetlenie zwisające, oświetlenie punktowe, oświetlenie rozproszone, urządzenia i instalacje do montażu opraw oświetleniowych, systemy oświetleniowe, systemy
zwieszania opraw oświetleniowych, stelaże do abażurów, świecące numery do domów, elektryczne lampy, abażury do lamp,
klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp, reflektory
do lamp, rury do lamp, szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa, lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, oprawki do lamp
elektrycznych, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy łukowe, węgiel do lamp łukowych,
lampy oświetleniowe, lampy uliczne, latarnie oświetleniowe,
lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia i instalacje
do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, rozpraszacz światła, szkła do lamp, świeczniki, żyrandole, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych LED,
OLED, AQLED, żarówki elektryczne, oświetlenie ścienne, oświetlenie podłogowe, oświetlenie awaryjne, oprawy oświetleniowe,
lampy halogenowe i fluorescencyjne, urządzenia zdalnego sterowania, czujniki, 37 nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, usługi budowlane, doradztwo inżynieryjne, eliminacja
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie,
konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, wykonywanie i usługi związane z instalacjami elektrycznymi i gazowymi,
42 projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz,
doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie planowania
zużycia energii, inżynieria techniczna, testowanie materiałów,
opracowywanie projektów technicznych, stylizacja, wzornictwo
przemysłowe, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi projektowania systemów oświetleniowych,
usługi projektowania oświetlenia.
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(111) 292746
(220) 2015 11 10
(210) 449024
(151) 2016 12 29
(441) 2016 02 15
(732) AJAX-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaworzno, PL.
(540) Gold Master
(510), (511) 29 oleje jadalne, tłuszcze jadalne w tym masło, masło
klarowane.
(111) 292747
(220) 2015 11 10
(210) 449053
(151) 2016 12 08
(441) 2016 02 15
(732) A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., Florencja, IT.
(540) DICLOFASTUM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych.
(111) 292748
(220) 2015 11 10
(151) 2016 12 22
(441) 2016 02 15
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) Z-PETG
(540)

(210) 449056

(531) 27.01.05
(510), (511) 1 nieprzetworzone żywice akrylowe, nieprzetworzone
żywice epoksydowe, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone żywice termoplastyczne, żywice syntetyczne nieprzetworzone stosowane w poligrafii, nieprzetworzone syntetyczne żywice
wykorzystywane w przemyśle drukarskim 3D.
(111) 292749
(220) 2015 11 10
(210) 449057
(151) 2016 12 21
(441) 2016 02 15
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) CHLEBUŁKA pieczywo z pomysłem
(540)

Kolor znaku: turkusowy, czarny
(531) 08.01.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki, wyroby cukiernicze i słodycze, pieczywo, drożdże, proszek do pieczenia..
(111) 292750
(220) 2015 11 10
(151) 2016 12 12
(441) 2016 02 15
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, PL.
(540) PowerSeeds nasiona sukcesu
(540)

(210) 449071

Kolor znaku: czarny, szary, zielony
(531) 05.03.13, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 nasiona, ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, nasiona rolnicze, nasiona rolnicze zaprawiane, sadzonki i inne rośliny lub sadzonki do rozmnażania.
(111) 292751
(220) 2015 11 13
(210) 449135
(151) 2016 12 20
(441) 2016 02 15
(732) AQUAFORM INCORPORATED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czernichów, PL.
(540) AQUAFORM LIGHTING SOLUTIONS
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.04, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia zdalnego sterowania, czujniki, 11 oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie szynowe, oświetlenie wpuszczane, oświetlenie natynkowe, oświetlenie zwisające,
oświetlenie punktowe, oświetlenie rozproszone, urządzenia i instalacje do montażu opraw oświetleniowych, systemy oświetleniowe, systemy zwieszania opraw oświetleniowych, stelaże do abażurów, świecące numery do domów, elektryczne lampy, abażury do lamp, klosze
do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp, reflektory do lamp, rury
do lamp, szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa, lampy do oświetlania
akwarium, lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy
laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy
łukowe, węgiel do lamp łukowych, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, latarnie oświetleniowe, lampy luminescencyjne oświetleniowe,
urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, żarówki
oświetleniowe, rozpraszacz światła, szkła do lamp, świeczniki, żyrandole, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych LED, OLED, AQLED, żarówki elektryczne, oświetlenie ścienne,
oświetlenie podłogowe, oświetlenie awaryjne, oprawy oświetleniowe, lampy halogenowe i fluorescencyjne, 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania rynku,
wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur, dekorowanie wystaw
sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, dystrybucja materiałów reklamowych takich jak próbki, druki,
prospekty i broszury, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w punktach informacji konsumenckiej,
usługi marketingowe, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka
tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego,
wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, publikowanie tekstów sponsorowanych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, telefoniczne udzielanie
informacji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, wyceny handlowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż hurtowa
oraz detaliczna drogą tradycyjną, wysyłkową oraz za pośrednictwem
internetu obejmująca: oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie szynowe, oświetlenie wpuszczane, oświetlenie natynkowe, oświetlenie zwisające, oświetlenie punktowe, oświetlenie rozproszone, urządzenia i instalacje do montażu opraw oświetleniowych,
systemy oświetleniowe, systemy zwieszania opraw oświetleniowych,
stelaże do abażurów, świecące numery do domów, elektryczne lampy,
abażury do lamp, klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp,
reflektory do lamp, rury do lamp, szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa, lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, oprawki
do lamp elektrycznych, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy łukowe, węgiel do lamp łukowych,
lampy oświetleniowe, lampy uliczne, latarnie oświetleniowe, lampy
luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, rozpraszacz światła,
szkła do lamp, świeczniki, żyrandole, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych LED, OLED, AQLED, żarówki
elektryczne, oświetlenie ścienne, oświetlenie podłogowe, oświetlenie
awaryjne, oprawy oświetleniowe, lampy halogenowe i fluorescencyjne, urządzenia zdalnego sterowania, czujniki, 37 nadzór budowlany,
wynajem sprzętu budowlanego, usługi budowlane, doradztwo inżynieryjne, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja
budowlana, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy
maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie,
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konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, regeneracja
maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, wykonywanie i usługi
związane z instalacjami elektrycznymi i gazowymi, 42 projektowanie
budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, inżynieria
techniczna, testowanie materiałów, opracowywanie projektów technicznych, stylizacja, wzornictwo przemysłowe, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi projektowania
systemów oświetleniowych, usługi projektowania oświetlenia.

(111) 292752
(220) 2015 11 16
(151) 2016 12 22
(441) 2016 02 15
(732) DANILUK ZBIGNIEW NDN, Warszawa, PL.
(540) NDN
(540)

(210) 449225

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa.
(111) 292753
(220) 2015 11 19
(151) 2016 12 14
(441) 2016 02 29
(732) ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) ELEMENTAL TEAM
(540)

(210) 449414

Kolor znaku: szary, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.05.01, 26.11.03
(510), (511) 12 rowery, 18 torby sportowe, 25 buty sportowe, obuwie
sportowe, odzież, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież
gotowa, 28 rowery treningowe stacjonarne, przyrządy do ćwiczeń
fizycznych, 32 woda-napoje, woda mineralna-napoje, 35 reklama,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, projektowanie materiałów
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, usługi menadżerskie
dla sportowców, 41 zawody sportowe organizowanie, imprezy sportowe-chronometraż, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego,
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, sport-wypożyczanie sprzętu z wyjątkiem pojazdów, kluby zdrowia, kultura fizyczna,
organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów-szkolenia, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów, prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego, usługi klubowe, instruktaże, wynajmowanie stadionów.
(111) 292754
(220) 2015 11 19
(151) 2016 12 13
(441) 2016 02 29
(732) DUMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice, PL.
(540) ec Enrico Cerini
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.11

(210) 449415
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(510), (511) 25 odzież męska: garnitury, marynarki, spodnie, koszule,
krawaty, paski-odzież, bielizna osobista, palta, płaszcze, kurtki, buty,
czapki.

(111) 292755
(220) 2015 11 19
(210) 449416
(151) 2016 12 23
(441) 2016 02 29
(732) OLX B.V., Hoofddorp, NL.
(540) STORIA
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów,
urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych
potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną,
analizami danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania
użytkowników, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania,
nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, komputery, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, nagrania audio i/lub wideo,
urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania, przesyłania,
nadawania, przechowywania, wyświetlania, odbierania i odtwarzania, sprzęt do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem,
publikacje elektroniczne, 35 usługi handlu elektronicznego w zakresie sprzedaży i usług dotyczących wynajmu i sprzedaży nieruchomości i powiązanych środków trwałych, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, zapewnianie miejsca do handlu on-line, dostarczanie przeszukiwalnej bazy danych on-line prezentującej oferty zatrudnienia,
oferowanie do sprzedaży i usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, wynajem powierzchni
reklamowej, usługi marketingu za pomocą poczty elektronicznej,
usługi marketingu w sieci, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością handlową, usługi działalności
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania relacjami z klientami,
usługi księgowe, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne,
wszystkie dotyczące działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi analityczne w zakresie działalności gospodarczej, usługi
analizy danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania
użytkowników, usługi badania rynku, fakturowanie i wystawianie
rachunków dla innych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i związane z zarządzaniem relacjami z klientami jako public relations,, informacyjne, konsultacyjne
i zarządzania dla abonentów, organizacja i prowadzenie pokazów
i wystaw handlowych, usługi przechowywania i przetwarzania danych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
udostępnianie i rozpowszechnianie informacji reklamowych lub
handlowych związanych ze sprzedażą i wynajmem nieruchomości,
36 ogłoszenia drobne w zakresie nieruchomości jako usługi w zakresie nieruchomości, ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, zarządzanie inwestycjami i nieruchomości, 42 umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania aby umożliwić użytkownikom wymianę treści multimedialnych
i komentarzy, oprogramowanie jako usługa (SaaS), wypożyczanie
komputerów, instalacje i konserwacja oprogramowania komputerowego, usługi programowania komputerowego i projektowania
komputerowego, wszystkie usługi zawarte w tej klasie dotyczące
komputerów, urządzeń i sprzętu komputerowego, programowania
komputerowego i projektowania komputerowego, usługi projektowania, rysunku i pisania na zamówienie dla celów opracowywania
stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach dla stron internetowych osób trzecich, usługi informacyjne zawarte w tej klasie.
(111) 292756
(220) 2015 11 20
(210) 449444
(151) 2016 12 15
(441) 2016 02 29
(732) NOVATHERM FS 702 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnów, PL.
(540) novatherm
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie, zaprawy, produkty chemiczne dla budownictwa, chemia budowlana, mianowicie
preparaty, środki i składniki chemiczne dla budownictwa, 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wypełniające, uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, materiały
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do ociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, styropian i wyroby
ze styropianu, 19 materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze styropianu, styropianowe płyty i profile, okładziny budowlane ze styropianu, materiały wykończeniowe
ze styropianu.

(111) 292757
(220) 2015 11 20
(151) 2016 12 16
(441) 2016 02 29
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HYKKER
(540)

(210) 449462

(531) 26.04.01, 24.15.15, 26.03.03, 26.04.08, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, urządzenia i przyrządy fotograficzne, cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, aparaty telefoniczne
i tablety i urządzenia peryferyjne do nich, przenośne odtwarzacze
multimedialne, smartfony, akcesoria do smartfonów, rysiki do przenośnych urządzeń elektronicznych, kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, urządzenia audio, głośniki i słuchawki, zestawy słuchawkowe, dyktafony, komputerowe urządzenia peryferyjne,
myszy i klawiatury, kamery internetowe, podkładki chłodzące pod
laptopa, karty pamięci, puste dyski pamięci flash USB, baterie elektryczne, ładowarki, kable transmisji danych, podręczne urządzenia
do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/lub transmisji
danych, urządzenia i przyrządy do nawigacji satelitarnej, systemy
i urządzenia do monitorowania za pomocą GPS, nadajniki elektroniczne, nadajniki sygnałów elektronicznych, przyrządy do pomiaru
odległości, 10 monitory do pracy serca, 11 wentylatory i lampki USB,
podgrzewacze USB, dekoracje USB, 14 zegarki sportowe, zegarki
do nurkowania.
(111) 292758
(220) 2015 11 23
(210) 449528
(151) 2016 12 16
(441) 2016 02 29
(732) Vaše DEDRA s.r.o., Česká Skalice, CZ.
(540) DEDRA SYNTEX
(510), (511) 1 produkty chemiczne do stosowania w przemyśle, pracach naukowych i fotografii, jak również w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, 3 preparaty do wybielania i inne detergenty z wyłączeniem stosowanych w produkcji i w przemyśle, preparaty czyszczące, nabłyszczające, szorujące i ścierne, mydła, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do włosów, pasta do zębów,
35 usługi promocyjne, usługi reklamowe, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, administrowanie w działalności gospodarczej, usługi biurowe.
(111) 292759
(220) 2015 11 23
(210) 449550
(151) 2016 12 23
(441) 2016 02 29
(732) CEFARM-WROCŁAW-CENTRUM ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) SILESIAN PHARMA
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 19.13.01, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi
i zwierząt, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla celów medycznych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry opatrunkowe,
środki opatrunkowe, materiały dentystyczne, woski dentystyczne,
dentystyczne materiały do odcisków, preparaty dezynfekcyjne,
preparaty do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i wete-
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rynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania
stosowane w chirurgii, 16 gazety, czasopisma, książki, 35 reklama,
zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalności gospodarczej, usługi sekretarskie, usługi badania rynku, usługi
badania opinii publicznej, prenumerata czasopism, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, produkcja filmów reklamowych, sprzedaż dla osób trzecich suplementów diety, lekarstw,
wyrobów medycznych, kosmetyków, środków żywieniowych,
usług reklamowych oraz marketingowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 komunikacja wizyjna i foniczna,
usługi z zakresu nadawania programów radiowych i telewizyjnych,
39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie paczek, zaopatrzenie, dystrybucja gazet, 41 nauczanie,
rozrywka, organizowanie konferencji i seminariów, organizowanie
wystaw, organizowanie imprez sportowych oraz koncertów i spektakli, usługi z wiązane z produkcją programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, publikowanie książek, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie architektoniczno-budowlane,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, administrowanie stronami internetowymi
z zakresu zdrowia, farmacji i reklamy, 44 pomoc medyczna, szpitale,
kliniki medyczne, hospicja, pomoc weterynaryjna, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, chirurgia plastyczna, salony piękności, manicure, masaż, usługi w zakresie korzystania z łaźni, sauny, solariów: usługi optyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych,
ogrodnictwo, tępienie szkodników w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych.

(111) 292760
(220) 2015 11 23
(210) 449556
(151) 2016 12 20
(441) 2016 02 29
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW SOKOŁOWSKI ŚWIAT PRZEKĄSEK MIĘSNYCH
Snacks AND Chips SUPER SMAK!
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony, ciemnoczerwony,
jasnoczerwony, beżowy, brązowy, biały, zielony
(531) 05.11.01, 05.11.99, 08.05.03, 08.05.04, 08.05.25, 08.01.03,
08.07.17, 11.03.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 05.03.02, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa szynka, kiełbasa,
kabanosy.
(111) 292761
(151) 2016 12 28

(220) 2015 11 24
(441) 2016 02 29

(210) 449653
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(732) ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, PL.
(540) OLEWNIK SMAK Z NATURY
(540)

Kolor znaku: biały, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 05.03.14, 26.01.18, 26.11.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne,
konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny, oleje i tłuszcze zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu,
organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów
oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, negocjonowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin, przetworów mięsnych, konserw, wyrobów
z drobiu i z dziczyzny, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(111) 292762
(220) 2015 12 01
(210) 449883
(151) 2016 12 08
(441) 2016 02 29
(732) WDFC SERVICES LIMITED, Londyn, GB.
(540) WONGA Kasa się zgadza
(510), (511) 16 książki, broszury, czasopisma, gazety, dzienniki,
materiały drukowane z dziedziny finansów, drukowane materiały
szkoleniowe, drukowane materiały szkoleniowe z dziedziny finansów, materiały piśmienne, segregatory, notatniki, materiały biurowe, 36 usługi finansowe, transakcje bankowe, finansowanie pożyczek, obsługa kredytów konsumenckich, usługi punktów sprzedaży
w dziedzinie kredytów, usługi punktów sprzedaży w dziedzinie finansów, udzielanie on-line pożyczek, pożyczki ratalne, obsługa pożyczek, usługi finansowania pożyczek, wyceny finansowe, obsługa
kart kredytowych i debetowych, usługi dotyczące przedpłaconych
kart obciążeniowych, usługi dotyczące przedpłaconych kart debetowych, usługi w zakresie regulowania rachunków, analizy finansowe i finansowe usługi konsultacyjne, badania finansowe, usługi
w zakresie ubezpieczeń zabezpieczających spłaty pożyczek, wydawanie bonów wartościowych w związku z bonusami i programami
lojalnościowymi, obsługa bonów upominkowych, usługi doradcze
dotyczące kredytów, informacja i doradztwo dotyczące wszystkich
wyżej wymienionych usług, 41 informacja o edukacji, usługi w zakresie nauczania i usługi szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe, zapewnianie kursów edukacyjnych na temat finansów,
usługi edukacyjne dotyczące finansów, organizowanie i prowadzenie kongresów i konferencji, organizowanie i prowadzenie imprez
edukacyjnych i szkoleniowych, usługi wydawnicze, elektroniczne
usługi wydawnicze, publikacja i elektroniczna publikacja materiałów szkoleniowych z dziedziny finansów, obsługa on-line gier edukacyjnych, usługi bibliotek, informacja i doradztwo odnoszące się
do wyżej wymienionych usług.
(111) 292763
(220) 2015 12 01
(210) 449884
(151) 2016 12 08
(441) 2016 02 29
(732) KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ogorzele, PL.
(540) MenthArom
(510), (511) 31 dodatki do pasz nie do celów leczniczych, pasza,
mieszanka paszowa dietetyczna, mieszanka paszowa uzupełniająca,
premiks paszowy.
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(111) 292764
(220) 2015 12 01
(210) 449885
(151) 2016 12 08
(441) 2016 02 29
(732) WDFC SERVICES LIMITED, Londyn, GB.
(540) WONGA Kasa musi się zgadzać
(510), (511) 16 książki, broszury, czasopisma, gazety, dzienniki,
materiały drukowane z dziedziny finansów, drukowane materiały
szkoleniowe, drukowane materiały szkoleniowe z dziedziny finansów, materiały piśmienne, segregatory, notatniki, materiały biurowe, 36 usługi finansowe, transakcje bankowe, finansowanie pożyczek, obsługa kredytów konsumenckich, usługi punktów sprzedaży
w dziedzinie kredytów, usługi punktów sprzedaży w dziedzinie finansów, udzielanie on-line pożyczek, pożyczki ratalne, obsługa pożyczek, usługi finansowania pożyczek, wyceny finansowe, obsługa
kart kredytowych i debetowych, usługi dotyczące przedpłaconych
kart obciążeniowych, usługi dotyczące przedpłaconych kart debetowych, usługi w zakresie regulowania rachunków, analizy finansowe i finansowe usługi konsultacyjne, badania finansowe, usługi
w zakresie ubezpieczeń zabezpieczających spłaty pożyczek, wydawanie bonów wartościowych w związku z bonusami i programami
lojalnościowymi, obsługa bonów upominkowych, usługi doradcze
dotyczące kredytów, informacja i doradztwo dotyczące wszystkich
wyżej wymienionych usług, 41 informacja o edukacji, usługi w zakresie nauczania i usługi szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe, zapewnianie kursów edukacyjnych na temat finansów,
usługi edukacyjne dotyczące finansów, organizowanie i prowadzenie kongresów i konferencji, organizowanie i prowadzenie imprez
edukacyjnych i szkoleniowych, usługi wydawnicze, elektroniczne
usługi wydawnicze, publikacja i elektroniczna publikacja materiałów szkoleniowych z dziedziny finansów, obsługa on-line gier edukacyjnych, usługi bibliotek, informacja i doradztwo odnoszące się
do wyżej wymienionych usług.
(111) 292765
(220) 2015 12 01
(210) 449897
(151) 2016 12 23
(441) 2016 02 29
(732) ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SZWAGRA
(510), (511) 29 mięso i przetwory, drób, dziczyzna, ekstrakty i przetwory z mięsa i drobiu, wyroby wędliniarskie, wędzonki, kiełbasy, parówki, podroby i wyroby podrobowe, wyroby garmażeryjne z mięsa
i podrobów, konserwy mięsne, drobiowe, konserwy mięsno-warzywne, drobiowo-warzywne, tłuszcze spożywcze, pasztety mięsne, zupy,
flaki, dania gotowe głównie z mięsa i półprodukty mięsne, ekstrakty
mięsne konserwowane i mrożone, oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 292766
(220) 2015 12 01
(210) 449899
(151) 2016 12 28
(441) 2016 02 29
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Immuvagin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele
do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały
opatrunkowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty
higieniczne, suplementy diety, żywność dietetyczna dla celów medycznych, żywność do celów medycznych, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 292767
(220) 2015 12 01
(151) 2016 12 28
(441) 2016 02 29
(732) LAVORO DUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) LAVORO due
(540)

(210) 449901

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.07.25
(510), (511) 35 rekrutacja personelu i pośrednictwo pracy.

(111) 292768
(220) 2015 12 01
(151) 2016 12 23
(441) 2016 02 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ANDRZEJ
CZACHOROWSKI, Czaple, PL.
(540) ADAD woda nie gazowana z bursztynem
(540)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe i składniki podstawowe o charakterze dominującym do sporządzania napoi i koncentratów napoi
takie w szczególności jak:aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
napoje z jedno smakowych i wiejo smakowych mieszanek soków
owocowych, oraz jedno smakowych i wielosmakowych koncentratów pochodzenia roślinnego i syntetycznych sporządzonych z innych niż owoce części roślin, bezalkoholowe naturalne i/lub aromatyzowane i/lub nawaniane i/lub barwione wyciągi z owoców i innych
niż owoce części roślin, brzeczka owocowa i/lub warzywna, brzeczka
piwna, brzeczka słodowa, jako dominująca baza w składzie recepturowym napoi bezalkoholowych, esencje naturalne i syntetyczne
smakowo-zapachowe do produkcji napojów bezalkoholowych, inne
niż sorbety owocowe i warzywne koktajle bezalkoholowe, lemoniady, mleczko migdałowe i/lub mleczko ananasowe i/lub mleczko korzenne i/lub mleczko warzywne jako napój do bezpośredniego spożycia lub jako składnik smakowo-zapachowy o dominującej nucie
smakowej do napoi bezalkoholowych, moszcz winogronowy do bezpośredniego spożycia lub jako dominujący składnik smakowo-zapachowy do dalszego gastronomicznego przetworzenia, pastylki lub
proszek lub pasta o charakterze ciała stało postaciowego do wytwarzania bezalkoholowych napojów nie gazowanych lub napojów musujących, napoje pitne i koncentraty napoi pitnych sporządzone
na bazie serwatki serowarskiej jako składnika dominującego, roszada
owocowo-warzywna i lub korzenna, piwo bezalkoholowe, piwo imbirowe, bez alkoholowe syntetyczne i naturalne preparaty smakowo-zapachowe do zaprawiania likierów i nalewek, sarsaparylla owocowo-warzywna do bezpośredniego spożycia lub jako składnik napoi
bezalkoholowych, roszada, lemoniada, skoncentrowane lub w inny
sposób zagęszczone soki owocowe i warzywne pitne do bezpośredniego spożycia lub jako półprodukty gastronomiczne do dalszego
przetwarzania, pitne bezalkoholowe soki i napoje w wykorzystaniem pomidorów jako składnika dominującego do bezpośredniego
spożycia lub jaki» substrat gastronomiczny do dalszego przetwarzania, sorbety pitne warzywno-owocowe lub korzenne do bezpośredniego spożycia lub jako składnik gastronomiczny do dalszego
przetwarzania, stężone słodzone syropy do napojów innych niż lemoniada, stężone solone i/lub zaprawiane pieprzem syropy do napojów innych niż lemoniada, stężone syropy owocowo-warzywne
pochodzenia syntetycznego lub naturalne do sporządzania lemoniady, woda pitna gazowana, woda pitna artezyjska, woda pitna bakteriostatycznie unieczynniona i substraty syntetyczne do jej wytwarzania, woda pitna litowa z artezyjskich ujęć naturalnych lub
sztucznie wytworzona, gdzie indziej nie wymieniona woda pitna
mineralna, mineralizowana i półprodukty do jej wytwarzania, woda
sodowa, nie będąca lekiem woda selcerska, woda pitna stołowa, wielosmakowe stężone wyciągi bezalkoholowe z owoców, warzyw i korzeni jako mieszanki do sporządzania napoi do bezpośredniego spożycia lub jako składnik gastronomiczny do dalszego przetwarzania,
dalszego przetwarzania, bezalkoholowy wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, mleczko na bazie naturalnych migdałów jako składnika dominującego jako napój do bez-pośredniego spożycia lub jako
substrat gastronomiczny do dalszego przetworzenia, mleczko na bazie orzeszków arachidowych jako składnika dominującego jako napój bezalkoholowy do bezpośredniego spożycia lub jako substrat
gastronomiczny do dalszego przetworzenia, gdzie indziej nie wymienione napoje izotoniczne, napoje przygotowane z wykorzystaniem serwatkowe, gdzie indziej nie wymienione substraty do wytwarzania napojów, 35 usługi reklamy, kolportaż degustacyjnych
próbek wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, wydawanie
i administrowanie kuponami w celu promocji sprzedaży wszelkiego
rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do ich sporządzania,
konserwowania i bakteriologicznego unietzvnmania, oraz dostarczanie odnośnych informacji, usługi agencji planowania i promocji
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sprzedaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi oraz dostarczanie odnośnych informacji, usługi analizy i doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
dotyczącą produkcji, składowania, konfekcjonowania wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, usługowe badania rynkowe dla
potrzeb osób trzecich dotyczące popytu i podaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, dostarczanie informacji dotyczących
aktualnej oferty sprzedaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych
napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, wynajmowanie nośników reklamowych służących dystrybucji wszelkiego rodzaju bezalkoholowych
napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, wynajem saturatorów, automatów sprzedażowych i podobnego rodzaju maszyn do sprzedaży, konfekcjonowania, przechowywania,
uzdatniania i utylizacji wszelkiego rodzaju bez-alkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, wynajem powierzchni reklamowej i reklama na witrynach internetowych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, usługi prowadzenia punktów handlowych, sklepów, magazynów lub hurtowni z wszelkiego rodzaju bezalkoholowymi napojami i składnikami do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi utylizacji
przeterminowanych bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi, informacja o powyższych usługach, 39 usługi logistyczne
w sektorze transportowym dla wszelkiego rodzaju bezalkoholowych
napoi i składników do sporządzania, konserwowania, i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowa spedycja, fracht i pośrednictwo frachtowe wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego oraz utylizacji takich napoi, usługi maklerstwa transportowego wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowe pośrednictwo transportowe wszelkiego
rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowa rezerwacja specjalistycznego transportu do przewozu wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi,
usługi ku-rierskie w zakresie dostarczania dla potrzeb imprez okolicznościowych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi formatowania palet transportowych
do przewozu wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, dostarczanie wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi zamówionych korespondencyjnie, usługowe doręczanie i dostawy takich towarów
przy sprzedaży wysyłkowej, dystrybucja wody pitnej konfekcjonowanej, usługi transportowe pojazdami z obniżoną temperaturą
i chłodniami, usługi transportowe pojazdami izotermami wszelkiego
rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowy załadunek i rozładunek wszelkiego rodzaju bezalkoholowych
napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi związane z konfekcjonowaniem przed wysyłką wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi związane z gromadzeniem dla
potrzeb osób trzecich towarów w magazynach lub innych budynkach w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi,
usługowe wynajmowanie specjalistycznych magazynów do przechowywania wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologiczne-
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go takich napoi, usługi wypożyczania kontenerów magazynowych
do przechowywania wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, wypożyczanie ciężarowych samochodów wyspecjalizowanych w tym izotermicznych do przewozu wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi,
usługi magazynowania elektronicznie zapisanych danych oraz dokumentów dotyczących wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, oraz ich utylizacji, usługowe śledzenie
przesyłek poprzez elektroniczne ustalenie miejsca składowania
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi, usługowa utylizacja przeterminowanych bezalkoholowych
napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, informacja o tych usługach.

(111) 292769
(220) 2015 12 01
(151) 2016 12 23
(441) 2016 02 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ANDRZEJ
CZACHOROWSKI, Czaple, PL.
(540) ADAD woda gazowana ze złotem
(540)

(210) 449915

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe i składniki podstawowe o charakterze dominującym do sporządzania napoi i koncentratów napoi
takie w szczególności jak:aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
napoje z jedno smakowych i wielosmakowych mieszanek soków
owocowych, oraz jedno smakowych i wielosmakowych koncentratów pochodzenia roślinnego i syntetycznych sporządzonych z innych niż owoce części roślin, bezalkoholowe naturalne i/lub aromatyzowane i/lub nawaniane i/lub barwione wyciągi z owoców i innych
niż owoce części roślin, brzeczka owocowa i/lub warzywna, brzeczka
piwna, brzeczka słodowa, jako dominująca baza w składzie recepturowym napoi bezalkoholowych, esencje naturalne i syntetyczne
smakowo-zapachowe do produkcji napojów bezalkoholowych, inne
niż sorbety owocowe i warzywne koktajle bezalkoholowe, lemoniady, mleczko migdałowe i/lub mleczko ananasowe i/lub mleczko korzenne i/lub mleczko warzywne jako napój do bezpośredniego spożycia lub jako składnik smakowo-zapachowy o dominującej nucie
smakowej do napoi bezalkoholowych, moszcz winogronowy do bezpośredniego spożycia lub jako dominujący składnik smakowo-zapachowy do dalszego gastronomicznego przetworzenia, pastylki lub
proszek lub pasta o charakterze ciała stało postaciowego do wytwarzania bezalkoholowych napojów nie gazowanych lub napojów musujących, napoje pitne i koncentraty napoi pitnych sporządzone
na bazie serwatki serowarskiej jako składnika dominującego, roszada
owocowo-warzywna i lub korzenna, piwo bezalkoholowe, piwo imbirowe, bez alkoholowe syntetyczne i naturalne preparaty smakowo-zapachowe do zaprawiania likierów i nalewek, sarsaparylla owocowo-warzywna do bez-pośredniego spożycia lub jako składnik napoi
bezalkoholowych, roszada, lemoniada, skoncentrowane lub w inny
sposób zagęszczone soki owocowe i warzywne pitne do bez-pośredniego spożycia lub jako półprodukty gastronomiczne do dalszego
przetwarzania: pitne bezalkoholowe soki i napoje w wykorzystaniem
pomidorów tako składnika dominującego do bezpośredniego spożycia lub jako substrat gastronomiczny do dalszego przetwarzania,
sorbety pitne warzywno-owocowe lub korzenne do bezpośredniego spożycia lub jako składnik gastronomiczny do dalszego przetwarzania, stężone słodzone syropy do napojów innych niż lemoniada,
stężone solone i/lub zaprawiane pieprzem syropy do napojów innych niż lemoniada, stężone syropy owocowo-warzywne pochodzenia syn-tetycznego lub naturalne do sporządzania lemoniady, woda
pitna gazowana, woda pitna artezyjska, woda pitna bakteriostatycznie unieczynniona i substraty syntetyczne do jej wytwarzania, woda
pitna litowa z artezyjskich ujęć naturalnych lub sztucznie wytworzona, gdzie indziej nie wymieniona woda pitna mineralna, mineralizowana i półprodukty do jej wytwarzania, woda sodowa, nie będąca
lekiem woda selcerska, woda pitna stołowa, wielosmakowe stężone
wyciągi bezalkoholowe z owoców, warzyw i korzeni jako mieszanki
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do sporządzania napoi do bezpośredniego spożycia lub jako składnik gastronomiczny do dalszego przetwarzania, bezalkoholowy wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, mleczko na bazie naturalnych
migdałów jako składnika dominującego jako napój do bez-pośredniego spożycia lub jako substrat gastronomiczny do dalszego przetworzenia, mleczko na bazie orzeszków arachidowych jako składnika
dominującego jako napój bezalkoholowy do bezpośredniego spożycia lub jako substrat gastronomiczny do dalszego przetworzenia,
gdzie indziej nie wymienione napoje izotoniczne, napoje przygotowane z wykorzystaniem serwatkowe, gdzie indziej nie wymienione
substraty do wytwarzania napojów, 35 usługi reklamy dla potrzeb
osób trzecich i dostarczanie odnośnych informacji dotyczących możliwości eksportu, importu, dystrybucji, walorów smakowo-zapachowych i cech materiałowych i organoleptycznych wszelkiego rodzaju
bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, kolportaż degustacyjnych próbek wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji,
wydawanie i administrowanie kuponami w celu promocji sprzedaży
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do ich sporządzania, konserwowania i bakteriologicznego unieczynniania,
oraz dostarczanie odnośnych informacji, usługi agencji planowania
i promocji sprzedaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi oraz dostarczanie odnośnych informacji, usługi analizy i doradztwa w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą dotyczącą produkcji, składowania, konfekcjonowania
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwo-wania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi i dostarczanie odnośnych informacji, usługowe badania rynkowe dla potrzeb osób trzecich dotyczące popytu i podaży wszelkiego
rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, dostarczanie informacji dotyczących
aktualnej oferty sprzedaży wszelkiego rodzaju bezal-koholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczinniania
bakteriologicznego takich napoi, wynajmowanie nośników reklamowych służących dystrybucji wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, wynajem saturatorów, automatów sprzedażowych i podobnego
rodzaju maszyn do sprzedaży, konfekcjonowania, przechowywania,
uzdatniania i utylizacji w wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, wynajem powierzchni reklamowej i reklama na witrynach internetowych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, usługi prowadzenia punktów handlowych, sklepów, magazynów lub hurtowni z wszelkiego rodzaju bezalkoholowymi napojami i składnikami do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi utylizacji
przeterminowanych bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi, informacja o powyższych usługach, 39 usługi logistyczne
w sektorze transportowym dla wszelkiego rodzaju bezalkoholowych
na-poi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowa spedycja, fracht i pośrednictwo frachtowe wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego oraz utylizacji takich napoi, usługi maklerstwa transportowego wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowe pośrednictwo transportowe wszelkiego
rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowa rezerwacja specjalistycznego transportu do przewozu wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania dla potrzeb imprez okolicznościowych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi formatowania palet transportowych
do przewozu wszelkiego rodzą|u bezalkoholowych napoi i składni-
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ków do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, dostarczanie wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi zamówionych korespondencyjnie, usługowe doręczanie i dostawy takich towarów
przy sprzedaży wysyłkowej, dystrybucja wody pitnej konfekcjonowanej, usługi transportowe pojazdami z obniżoną temperaturą
i chłodniami, usługi transpor-towe pojazdami izotermami wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi,
usługowy załadunek i rozładunek wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi związane z konfekcjonowaniem przed wysyłką wszelkiego rodzaju bezalkoholowych
napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi związane z gromadzeniem dla potrzeb osób trzecich towarów w magazynach lub innych
budynkach w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi, usługowe wynajmowanie specjalistycznych magazynów
do przechowywania wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi wypożyczania kontenerów magazynowych do przechowywania wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, wypożyczanie
ciężarowych samochodów wyspecjalizowanych w tym izotermicznych do przewozu wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi magazynowania elektronicznie
zapisanych danych oraz dokumentów dotyczących wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, oraz
ich utylizacji, usługowe siedzenie przesyłek poprzez elektroniczne
ustalenie miejsca składowania wszelkiego rodzaju bezalkoholowych
napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowa utylizacja przeterminowanych bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi,
informacja o tych usługach.

(111) 292770
(220) 2015 12 01
(151) 2016 12 23
(441) 2016 02 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ANDRZEJ
CZACHOROWSKI, Czaple, PL.
(540) ADAD woda gazowana z bursztynem
(540)

(210) 449917

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe i składniki podstawowe
o charakterze dominującym do sporządzania napoi i koncentratów
napoi takie w szczególności jak: aperińfy bezalkoholowe, bez alkoholowe napoje z jedno smakowych i wielo smakowych mieszanek
soków owocowych, oraz jedno smakowych i wielo smakowych koncentratów pochodzenia roślinnego i syntetycznych sporządzonych
z innych niż owoce części roślin, bezalkoholowe naturalne i/lub aromatyzowane i/lub nawaniane i/lub barwione wyciągi z owoców
i innych niż owoce części roślin, brzeczka owocowa i/lub warzywna,
brzeczka piwna, brzeczka słodowa, jako dominująca baza w składzie recepturowym napoi bezalkoholowych, esencje naturalne
i syntetyczne smakowo-zapachowe do produkcji napojów bezalkoholowych, inne niż sorbety owocowe i warzywne koktajle bezalkoholowe, lemoniady, mleczko migdałowe i/lub mleczko ananasowe
i/lub mleczko korzenne i/lub mleczko warzywne jako napój do bezpośredniego spożycia lub jako składnik smak iwo-zapachowy o dominującej nucie smakowej do napoi bezalkoholowych, moszcz winogronowy do bezpośredniego spożycia lub jako dominujący
składnik smakowo-zapachowy, do dalszego gastronomicznego
przetworzenia, pastylki lub proszek lub pasta o charakterze ciała
stało postaciowego do wytwarzania bezalkoholowych napojów
nie gazowanych lub napojów musujących, napoje pitne i koncen-
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traty napoi pitnych sporządzone na bazie serwatki serowarskiej
jako składnika dominującego, roszada owocowo-warzywna i lub
korzenna, piwo bezalko-holowe, piwo imbirowe, bez alkoholowe
syntetyczne i naturalne preparaty smakowo zapachowe do zaprawiania likierów i nalewek, sarsaparylla owocowo-warzywna do bez-pośredniego spożycia lub jako składnik napoi bezalkoholowych,
roszada, lemoniada, skoncentrowane lub w inny sposób zagęszczone soki owocowe i warzywne pitne do bez-pośredniego spożycia
lub jako półprodukty gastronomiczne do dalszego przetwarzania,
pitne bezalkoholowe soki i napoje w wykorzystaniem pomidorów
jako składnika dominu-jącego do bezpośredniego spożycia lub
jako substrat gastronomiczny do dalszego przetwa-rzania, sorbety
pitne warzywne»-owocowe lub korzenne do bezpośredniego spożycia lub jako składnik gastronomiczny do dalszego przetwarzania,
stężone słodzone syropy do napojów innych niż lemoniada, stężone solone i/lub zaprawiam pieprzem syropy do napojów innych niż
lemoniada, stężone syropy owocowo-warzywne pochodzenia syn-tetycznego lub naturalne do sporządzania lemoniady, woda pitna
gazowana, woda pitna artezyjska, woda pitna bakteriostatycznie
unieczynniona i substraty syntetyczne do jej wy-twarzania, woda
pitna litowa z artezyjskich ujęć naturalnych lub sztucznie wytworzona, gdzie indziej nie wymieniona woda pitna mineralna, mineralizowana i półprodukty do jej wytwarzania, woda sodowa, nie będąca lekiem woda selcerska, woda pitna stołowa, wielo smakowe
stężone wyciągi bezalkoholowe z owoców, warzyw i korzeni jako
mieszanki do sporządzania napoi do bezpośredniego spożycia lub
jako składnik gastronomiczny do dalszego przetwarzania, bezalkoholowy wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, mleczko na bazie
naturalnych migdałów jako składnika dominującego jako napój
do bez-pośredniego spożycia lub jako substrat gastronomiczny
do dalszego przetworzenia, mleczko na bazie orzeszków arachidowych jako składnika dominującego jako napój bezal-koholowy
do bezpośredniego spożycia lub jako substrat gastronomiczny
do dalszego prze-tworzenia, gdzie indziej nie wymienione napoje
izotoniczne, napoje przygotowane z wykorzystaniem serwatkowe,
gdzie indziej nie wymienione substraty do wytwarzania na-pojów,
35 usługi reklamy dla potrzeb osób trzecich i dostarczanie odnośnych informacji dotyczących możliwości eksportu, importu, dystrybucji, walorów smakowo-zapachowych i cech materiałowych
i organoleptycznych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego takich napoi, kolportaż degustacyjnych próbek
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, wydawanie i administrowanie kuponami w celu promocji sprzedaży wszelkiego
rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do ich sporządzania,
konserwowania i bakteriologicznego unieczynniania, oraz dostarczanie odnośnych informacji, usługi agencji planowania i promocji
sprzedaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi oraz dostarczanie odnośnych informacji,
usługi analizy i doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczącą produkcji, składowania, konfekcjonowania
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, usługowe badania
rynkowe dla potrzeb osób trzecich dotyczące popytu i podaży
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napo) i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, dostarczanie informacji dotyczących aktualnej oferty sprzedaży wszelkiego rodzaju
bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, wynajmowanie nośników reklamowych służących dystrybucji wszelkiego
rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi
i dostarczanie odnośnych informacji, wynajem satura torów, automatów sprzedażowych i podobnego rodzaju maszyn do sprzedaży,
konfekcjonowania, przechowywania, uzdatniania i utylizacji wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi, wynajem powierzchni reklamowej i reklama na witrynach
internetowych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakterio-
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logicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, usługi prowadzenia punktów handlowych, sklepów, magazynów lub
hurtowni z wszelkiego rodzaju bezalkoholowymi napojami i składnikami do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi utylizacji przeterminowanych bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, informacja o powyższych usługach, 39 usługi logistyczne w sektorze transportowym dla wszelkiego rodzaju bezalkoholowych na-poi i składników
do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowa spedycja, fracht i pośrednictwo frachtowe wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego oraz utylizacji takich napoi, usługi maklerstwa transportowego wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowe pośrednictwo transportowe wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi,
usługowa rezerwacja specjalistycznego transportu do przewozu
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi kurierskie w zakresie dostarczania dla potrzeb
imprez okolicznościowych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych
napoi i składników: do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi formatowania palet
transportowych do przewozu wszelkiego rodzaju bezalkoholowych
napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego takich napoi, dostarczanie wszelkiego rodzaju
bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi zamówionych
korespondencyjnie, usługowe doręczanie i dostawy, takich towarów przy sprzedaży wysyłkowej, dystrybucja wody pitnej konfekcjonowanej, usługi transportowe pojazdami z obniżoną temperaturą i chłodniami, usługi transportowe pojazdami izotermami
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowy załadunek i rozładunek wszelkiego rodzaju
bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi
związane z konfekcjonowaniem przed wysyłką wszelkiego rodzaju
bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi
związane z gromadzeniem dla potrzeb osób trzecich towarów
w magazynach lub innych budynkach w celu zabezpieczenia przed
zniszczeniem lub kradzieżą wszelkiego rodzaju bezalkoholowych
napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowe wy najmowanie
specjalistycznych magazynów do przechowywania wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi,
usługi wypożyczania kontenerów magazynowych do przechowywania wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, wypożyczanie ciężarowych samochodów wyspecjalizowanych w tym izotermicznych do przewozu wszelkiego
rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi,
usługi magazynowania elektronicznie zapisanych danych oraz dokumentów dotyczących wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego takich napoi, oraz ich utylizacji, usługowe śledzenie przesyłek poprzez elektroniczne ustalenie miejsca składowania wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania i unieczyn-niania bakteriologicznego takich napoi, usługowa utylizacja przeterminowanych bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, informacja
o tych usługach.

(111) 292771
(220) 2015 12 01
(151) 2016 12 23
(441) 2016 02 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ANDRZEJ
CZACHOROWSKI, Czaple, PL.

(210) 449918
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(540) ADAD woda nie gazowana ze złotem
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe i składniki podstawowe o charakterze dominującym do sporządzania napoi i koncentratów napoi
takie w szczególności jak: aperińfy bezalkoholowe, bez alkoholowe
napoje z jedno smakowych i wielo smakowych mieszanek soków
owocowych, oraz jedno smakowych i wielo smakowych koncentratów pochodzenia roślinnego i synte-tycznych sporządzonych z innych niż owoce części roślin, bezalkoholowe naturalne i/lub aromatyzowane i/lub nawaniane i/lub barwione wyciągi z owoców i innych
niż owoce części roślin, brzeczka owocowa i/lub warzywna, brzeczka
piwna, brzeczka słodowa, jako dominująca baza w składzie recepturowym napoi bezalkoholowych, esencje naturalne i syntetyczne smakowo-zapachowe do produkcji napojów bezalkoholowych, inne niż
sorbety owocowe i warzywne koktajle bezalkoholowe, lemoniady,
mleczko migdałowe i/lub mleczko ananasowe i/lub mleczko korzenne i/lub mleczko warzywne jako napój do bezpośredniego spożycia
lub jako składnik smakowo-zapachowy o dominującej nucie smakowej do napoi bezalkoholowych, moszcz winogronowy do bezpośredniego spożycia lub jako dominujący składnik smakowo-zapachowy, do dalszego gastronomicznego przetworzenia, pastylki lub
proszek lub pasta o charakterze ciała stało postaciowego do wytwarzania bezalkoholowych napojów nie gazowanych lub napojów musujących, napoje pitne i koncentraty napoi pitnych sporządzone
na bazie serwatki serowarskiej jako składnika dominującego, roszada
owocowo-warzywna i lub korzenna, piwo bezalkoholowe, piwo imbirowe, bez alkoholowe syntetyczne i naturalne preparaty smakowo
zapachowe do zaprawiania likierów i nalewek, sarsaparylla owocowo-warzywna do bezpośredniego spożycia lub jako składnik napoi
bezalkoholowych, roszada, lemoniada, skoncentrowane lub w inny
sposób zagęszczone soki owocowe i warzywne pitne do bez-pośredniego spożycia lub jako półprodukty gastronomiczne do dalszego
przetwarzania, pitne bezalkoholowe soki i napoje w wykorzystaniem
pomidorów jako składnika dominującego do bezpośredniego spożycia lub jako substrat gastronomiczny do dalszego przetwarzania, sorbety pitne warzywne»-owocowe lub korzenne do bezpośredniego
spożycia lub jako składnik gastronomiczny do dalszego przetwarzania, stężone słodzone syropy do napojów innych niż lemoniada, stężone solone i/lub zaprawiam pieprzem syropy do napojów innych niż
lemoniada, stężone syropy owocowo-warzywne pochodzenia syn-tetycznego lub naturalne do sporządzania lemoniady, woda pitna
gazowana, woda pitna artezyjska, woda pitna bakteriostatycznie
unieczynniona i substraty syntetyczne do jej wytwarzania, woda pitna litowa z artezyjskich ujęć naturalnych lub sztucznie wytworzona,
gdzie indziej nie wymieniona woda pitna mineralna, mineralizowana
i półprodukty do jej wytwarzania, woda sodowa, nie będąca lekiem
woda selcerska, woda pitna stołowa, wielosmakowe stężone wyciągi
bezalkoholowe z owoców, warzyw i korzeni jako mieszanki do sporządzania napoi do bezpośredniego spożycia lub jako składnik gastronomiczny do dalszego przetwarzania, bezalkoholowy wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, mleczko na bazie naturalnych migdałów jako składnika dominującego jako napój do bez-pośredniego
spożycia lub jako substrat gastronomiczny do dalszego przetworzenia, mleczko na bazie orzeszków arachidowych jako składnika dominującego jako napój bezalkoholowy do bezpośredniego spożycia lub
jako substrat gastronomiczny do dalszego prze-tworzenia, gdzie indziej nie wymienione napoje izotoniczne, napoje przygotowane
z wykorzystaniem serwatkowe, gdzie indziej nie wymienione substraty do wytwarzania napojów, 35 usługi reklamy dla potrzeb osób
trzecich i dostarczanie odnośnych informacji dotyczących możliwości eksportu, importu, dystrybucji, walorów smakowo-zapachowych
i cech materiałowych i organoleptycznych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, kolportaż degustacyjnych próbek wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji,
wydawanie i administrowanie kuponami w celu promocji sprzedaży
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do ich sporządzania, konserwowania i bakteriologicznego unieczynniania, oraz
dostarczanie odnośnych informacji, usługi agencji planowania i pro-
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mocji sprzedaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi oraz dostarczanie odnośnych informacji,
usługi analizy i doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczącą produkcji, składowania, konfekcjonowania
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi i dostarczanie odnośnych informacji, usługowe badania rynkowe dla potrzeb osób trzecich dotyczące popytu i podaży wszelkiego
rodzaju bezalkoholowych napo) i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, dostarczanie informacji dotyczących aktualnej oferty sprzedaży wszelkiego rodzaju bezalkoholowych
napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, wynajmowanie nośników reklamowych służących dystrybucji wszelkiego rodzaju bezalkoholowych
napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania
bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, wynajem satura torów, automatów sprzedażowych i podobnego
rodzaju maszyn do sprzedaży, konfekcjonowania, przechowywania,
uzdatniania i utylizacji wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, wynajem powierzchni reklamowej i reklama na witrynach internetowych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi i dostarczanie odnośnych informacji, usługi prowadzenia punktów handlowych, sklepów, magazynów lub hurtowni z wszelkiego rodzaju bezalkoholowymi napojami i składnikami do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi utylizacji
przeterminowanych bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi, informacja o powyższych usługach, 39 usługi logistyczne
w sektorze transportowym dla wszelkiego rodzaju bezalkoholowych
na-poi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowa spedycja, fracht i pośrednictwo frachtowe wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego oraz utylizacji takich napoi, usługi maklerstwa transportowego wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników
do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowe pośrednictwo transportowe wszelkiego
rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowa rezerwacja specjalistycznego transportu do przewozu wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania dla potrzeb imprez okolicznościowych wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników: do sporządzania, konserwowania i uniczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi formatowania palet transportowych
do przewozu wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, dostarczanie wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi zamówionych korespondencyjnie, usługowe doręczanie i dostawy, takich towarów
przy sprzedaży wysyłkowej, dystrybucja wody pitnej konfekcjonowanej, usługi transportowe pojazdami z obniżoną temperaturą i chłodniami, usługi transportowe pojazdami izotermami wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi,
usługowy załadunek i rozładunek wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi związane z konfekcjonowaniem przed wysyłką wszelkiego rodzaju bezalkoholowych
napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi związane z gromadzeniem dla potrzeb osób trzecich towarów w magazynach lub innych
budynkach w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą
wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich
napoi, usługowe wy najmowanie specjalistycznych magazynów
do przechowywania wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bak-
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teriologicznego takich napoi, usługi wypożyczania kontenerów magazynowych do przechowywania wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania
i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, wypożyczanie
ciężarowych samochodów wyspecjalizowanych w tym izotermicznych do przewozu wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi
i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługi magazynowania elektronicznie
zapisanych danych oraz dokumentów dotyczących wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, oraz
ich utylizacji, usługowe śledzenie przesyłek poprzez elektroniczne
ustalenie miejsca składowania wszelkiego rodzaju bezalkoholowych
napoi i składników do sporządzania, konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi, usługowa utylizacja przeterminowanych bezalkoholowych napoi i składników do sporządzania,
konserwowania i unieczynniania bakteriologicznego takich napoi,
informacja o tych usługach.

(111) 292772
(220) 2015 12 02
(210) 449931
(151) 2016 12 29
(441) 2016 04 25
(732) PRO-SAN M. JAGIEŁKA I M. WISZNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Kołobrzeg, PL.
(540) AQUARIUS
(540)

(531) 01.01.05, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, zabawa i rekreacja, 43 usługi hotelowe, 44 usługi medyczne i kosmetyczne.
(111) 292773
(220) 2015 12 03
(210) 449990
(151) 2016 12 20
(441) 2016 03 14
(732) WALKOWICZ LUCJAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE LUMAR, Byczyna, PL.
(540) LUMAR CONFECTIONERY FINEST QUALITY Milanea
CONFECTIONERY
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, biały, niebieski,
jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony, jasnozielony, żółty,
brązowy, ciemnobrązowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 07.01.09, 25.01.15, 26.01.02, 26.01.03,
26.01.16, 26.01.18, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 30 batony lukrecjowe, biszkopty, słodycze ozdobne na choinkę, ciasteczka, ciastka, ciasto z owocami, ozdoby jadalne do ciastka,
aromaty do ciastka, ciasto w proszku, ciasto z owocami, cukierki, czekolada, herbatniki, herbatniki petit-beurre, kakao, wyroby z kakao,
karmelki, drażetki, krakersy, makaroniki jako wyroby cukiernicze, mięta do wyrobów cukierniczych, cukierki miętowe, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, miód, muesli, wyroby cukiernicze na bazie orzeszków arachidowych, ozdoby do ciast, pasta migdałowa, pastylki cukiernicze, piernik, pomadki, pralinki, słodycze, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, suchary, wafle, płatki zbożowe, płatki kukurydziane,
płatki owsiane, wyroby cukiernicze, chałwa, polewa kakaowa, pomada,
wyroby oblewane masą karmelkową, wyroby z mas tłustych, marcepan,
wyroby z tłuszczu kakaowego, wyroby w czekoladzie, wyroby czekoladowane, cukierki czekoladowane o rdzeniu miękkim, cukierki czekoladowane o rdzeniu z karmelków nadziewanych, drażetki czekoladowane
o rdzeniu miękkim, drażetki czekoladowane, herbatniki czekoladowane,
pierniki czekoladowane i wafle czekoladowane.
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(111) 292774
(220) 2015 12 04
(210) 449997
(151) 2016 12 27
(441) 2016 03 14
(732) BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) PROSPECT
(510), (511) 19 materiały do budowy dróg, płyty kamienne, kostki
brukowe z kamienia naturalnego i kamień łupany, kruszywa z kamienia i innych kopalin, piasek, kamień, żwir, żużel, asfalt, beton, cegły,
cement, wapno, drewno do celów budowlanych, zaprawy murarskie,
kostka brukowa betonowa, wyroby kamieniarskie surowe i obrabiane w postaci kostek brukowych, płyt chodnikowych lub tarasowych,
elementów do wykonywania wzmocnień, krawężników, obrzegowań, naczyń do wykorzystania do aranżacji ogrodu takich jak gazony,
amfory, elementy do wykorzystania jako okładziny wykończeniowe,
ozdobne ścian zewnętrznych i wewnętrznych, elementy ozdobne
wykonane z kamienia naturalnego lub syntetycznego a także z betonu, oporniki-elementy betonowe lub z kamienia naturalnego do wykonywania murów oporowych lub do wykonywania wzmocnień
skarp czy stoków, lub wzmocnień schodów budowlanych na stoku
i palisady kamienne, okładziny wykończeniowe, ozdobne murów
i ścian zewnętrznych, wewnętrznych z kamienia naturalnego, syntetycznego lub wyrobów betonowych, okładziny murów oporowych
i nasypów, walce kamienne, gazony, kwietniki i kosze na śmieci-naczynia i pojemniki wykonane z kamienia naturalnego, syntetycznego lub betonu, posadzki, krawężniki-kształtki wykonane z kamienia
naturalnego, syntetycznego lub betonu do wykonania obrzegowań,
21 kosze na śmieci.
(111) 292775
(220) 2015 12 04
(210) 449999
(151) 2016 12 27
(441) 2016 03 14
(732) BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) LISTELLO
(510), (511) 19 płyty okładzinowe kamienne, materiały do budowy
dróg, płyty kamienne, kostki brukowe z kamienia naturalnego i kamień łupany, kruszywa z kamienia i innych kopalin, piasek, kamień,
żwir, żużel, asfalt, beton, cegły, cement, wapno, drewno do celów
budowlanych, zaprawy murarskie, kostka brukowa betonowa, wyroby kamieniarskie surowe i obrabiane w postaci kostek brukowych,
płyt chodnikowych lub tarasowych, elementów do wykonywania
wzmocnień, krawężników, obrzegowań, naczyń do wykorzystania
do aranżacji ogrodu takich jak gazony, amfory, elementy do wykorzystania jako okładziny wykończeniowe, ozdobne ścian zewnętrznych i wewnętrznych, elementy ozdobne wykonane z kamienia
naturalnego lub syntetycznego a także z betonu, oporniki-elementy betonowe lub z kamienia naturalnego do wykonywania murów
oporowych lub do wykonywania wzmocnień skarp czy stoków, lub
wzmocnień schodów budowlanych na stoku i palisady kamienne,
okładziny wykończeniowe, ozdobne murów i ścian zewnętrznych,
wewnętrznych z kamienia naturalnego, syntetycznego lub wyrobów
betonowych, walce kamienne, gazony, kwietniki i kosze na śmieci-naczynia i pojemniki wykonane z kamienia naturalnego, syntetycznego lub betonu, które mogą być wykorzystane do aranżacji
kompozycji kwiatowych, posadzki, krawężniki-kształtki wykonane
z kamienia naturalnego, syntetycznego lub betonu do wykonania
obrzegowań, 21 kosze na śmieci.
(111) 292776
(220) 2015 12 07
(210) 450099
(151) 2016 12 27
(441) 2016 03 14
(732) TESLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płock, PL.
(540) solumus
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 26.11.21, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do paliwa, preparaty służące oszczędzaniu paliwa, paliwo do reaktorów jądrowych, estry, estry metylowe,
4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz,
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nawilżające i wiążące, paliwa, w tym również benzyny silnikowe, materiały oświetleniowe, dodatki niechemiczne do paliwa, świece i knoty
do oświetlenia, ropa naftowa surowa lub rafinowana, 6 metalowe pojemniki i zbiorniki na paliwo i ropę naftową, 20 niemetalowe pojemniki i zbiorniki na paliwo i ropę naftową, 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: dodatki chemiczne do paliwa, preparaty
służące oszczędzaniu paliwa, paliwo do reaktorów jądrowych, estry,
estry metylowe, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa, w tym również benzyny
silnikowe, materiały oświetleniowe, dodatki niechemiczne do paliwa,
świece i knoty do oświetlenia, ropa naftowa surowa lub rafinowana,
metalowe pojemniki i zbiorniki na paliw o i ropę naftową, niemetalowe pojemniki i zbiorniki na paliwo i ropę naftową, 39 usługi w zakresie
transportu, przeładunku, pakowania, magazynowania i składowania
paliw płynnych i ropy naftowej, usługi w zakresie wynajmu zbiorników, butli i pojemników do transportu, przechowywania, składowania i magazynowania paliw płynnych i ropy naftowej oraz tworzenia
i utrzymywania zapasu paliw, usługi w zakresie dystrybucji i przesyłania paliw i ropy naftowej, 40 usługi w zakresie uszlachetniania paliw
i gazów, usługi w zakresie utylizacji, barwienia i dodawania komponentów, usługi w zakresie przetwarzania ropy naftowej i rafinacji.

(111) 292777
(220) 2016 01 05
(210) 451046
(151) 2016 12 20
(441) 2016 04 11
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Kompass Neu
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audio-video,
dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych
i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji
filmów, tworzenia produktów audio-wizualnych 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, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych
i muzycznych usługi fotograficzne, usługi organizowania targów, wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
(111) 292778
(220) 2015 12 04
(210) 450011
(151) 2016 12 14
(441) 2016 03 14
(732) HB REAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VISTA TERRACE VARSO TOWER
(540)

Nr 7/2017

(510), (511) 16 papier, karton, broszury, ulotki, plakaty, stojaki reklamowe z papieru lub kartonu, standy reklamowe z papieru lub kartonu, banery reklamowe z papieru lub kartonu, zaproszenia, koperty,
foldery, wizytówki, papier firmowy, kalendarze, gadgety reklamowe z papieru lub kartonu, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych,
materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, organizowanie wynajmu
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami.

(111) 292779
(220) 2015 12 04
(210) 450013
(151) 2016 12 14
(441) 2016 03 14
(732) HB REAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VARSO PLACE WARSAW
(540)

Kolor znaku: srebrny, biały
(531) 27.05.01, 26.03.03, 26.03.07, 26.03.16, 26.03.23
(510), (511) 16 papier, karton, broszury, ulotki, plakaty, stojaki reklamowe z papieru lub kartonu, standy reklamowe z papieru lub kartonu, banery reklamowe z papieru lub kartonu, zaproszenia, koperty,
foldery, wizytówki, papier firmowy, kalendarze, gadgety reklamowe z papieru lub kartonu, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych,
materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, organizowanie wynajmu
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami.
(111) 292780
(220) 2015 12 04
(151) 2016 12 21
(441) 2016 03 14
(732) KOWALSKA HANNA, Święcice, PL.
(540) A APSEL
(540)

(210) 450034

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.02
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe (budownictwo), 11 urządzenia
oczyszczania ścieków, 19 niemetalowe elementy konstrukcyjne,
20 zbiorniki i pojemniki z tworzyw sztucznych.

Kolor znaku: różowy, pomarańczowy, fioletowy, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.03.03, 26.03.04, 26.03.06, 26.03.23

(111) 292781
(220) 2015 12 14
(210) 450384
(151) 2016 12 29
(441) 2016 03 14
(732) CERSANIT TRADE MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.

Nr 7/2017
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(540) opoczno łazienki inspirujemy od 1883
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.11.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy, płuczki ustępowe, umywalki, postumenty i półpostumenty do umywalek, baterie
umywalkowe, kabiny natryskowe, brodziki, natryski, krany, armatura sanitarna, wanny łazienkowe, zbiorniki do płuczek ustępowych,
19 płytki i listwy wykładzinowe niemetalowe, płytki ceramiczne,
glazura, gres, terakota, 20 meble łazienkowe, meblowe wyposażenie
łazienek, półki, lustra.
(111) 292782
(220) 2015 12 14
(210) 450450
(151) 2016 12 21
(441) 2016 05 09
(732) SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA, Zielona Góra, PL.
(540) HANSEN
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów,
nie ujęte w innych klasach, walizy, torby podróżne, parasolki, bicze,
laski, uprzęże i wyroby rymarskie, odzież i okrycia dla zwierząt, kufry,
plecaki, meble ze skóry, nosidełka dla niemowląt, nici ze skóry, paski,
pasy skórzane, akcesoria myśliwskie, portmonetki, siodła torby sportowe, na zakupy i plażowe, walizki i walizy, 25 odzież, nakrycia głowy,
bielizna osobista, odzież jeansowa, wyroby z dzianin, garnitury, futra,
kąpielówki, kombinezony, koszule, krawaty, legginsy, majtki, mundury, odzież papierowa i wodoodporna, płaszcze, peleryny, piżamy,
podkoszulki, rękawiczki, stroje kąpielowe i plażowe, szlafroki, sukienki, swetry, szale, szelki, t-shirty, odzież wierzchnia-kurtki, płaszcze,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów-buty, odzież, bielizna damska i męska, wyroby ze skóry i ich imitacje, odzież dla zwierząt, zgłoszone w klasach 25 i 18 powyżej, pozwalających nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary w centrum handlowym, usługowym i na targowisku, sprzedaż hurtowa i detaliczna tych towarów,
usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego w odniesieniu
do wskazanych wyżej towarów, zarządzanie w działalności handlowej, usługi w zakresie reklamy w centrum handlowym, dystrybucja
materiałów reklamowych i promocyjnych-nie obejmujące świadczenia usług ujętych w innych klasach niż 35, reklama radiowa i telewizyjna i za pośrednictwem środków elektronicznych w zakresie
prowadzonego centrum handlowego, w odniesieniu do sprzedawanych produktów wyżej wymienionych, reklama radiowa, telewizyjna
i internetowa oferowanych produktów.
(111) 292783
(220) 2015 12 16
(210) 450535
(151) 2016 12 14
(441) 2016 03 29
(732) NOWACZEK TOMASZ PIANSYSTEM, Puławy, PL.
(540) PIANSYSTEM
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, niebieski, czarny
(531) 07.01.08, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi ocieplania i izolacji pianką poliuretanową.
(111) 292784
(220) 2015 12 17
(210) 450585
(151) 2016 11 08
(441) 2016 05 09
(732) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina, PL.
(540) wyczesane jabłko
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(540)

Kolor znaku: jasnozielony, zielony, niebieski
(531) 26.02.07, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 woda, woda źródlana, woda mineralna, woda niegazowana, woda gazowana, napoje, napoje na bazie wody mineralnej,
napoje na bazie wody źródlanej, napoje gazowane i niegazowane,
soki warzywne i owocowe, aperitify bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, syropy
do napojów, nektary owocowe, napoje izotoniczne, proszki i pastylki
do produkcji napojów musujących.
(111) 292785
(220) 2015 12 18
(210) 450637
(151) 2016 12 23
(441) 2016 03 29
(732) WALKIEWICZ DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE DEXWAL, Busko-Zdrój, PL.
(540) salt drog
(510), (511) 7 maszyny i urządzenie drogowe, posypywarki drogowe, rozsiewacze produktów sypkich oraz części do tych maszyn.
(111) 292786
(220) 2015 12 18
(151) 2016 12 22
(441) 2016 03 29
(732) LINEK CEZARY, Żuromin, PL.
(540) JajQo
(540)

(210) 450641

Kolor znaku: żółty, ciemnożółty, czarny, biały, czerwony
(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 jaja, jaja w proszku, wyroby garmażeryjne na bazie
jaj, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących: jaja, wyroby garmażeryjne na bazie jaj, jaja w proszku oraz
regały i stanowiska handlowe do ekspozycji i sprzedaży jaj w sposób
umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama
wyżej wymienionych towarów, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych.
(111) 292787
(220) 2015 12 21
(210) 450697
(151) 2016 12 23
(441) 2016 03 29
(732) VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Raszyn, PL.
(540) VIRTUS
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, sklepów i innych punktów
sprzedaży towarów z branży choinkowej na Boże Narodzenie, w tym:
choinek, świec i świeczek choinkowych, lampek choinkowych,
lampek ogrodowych, narzędzi ręcznych dla ogrodnictwa, różnych
ogrodowych artykułów i akcesoriów, świec i świeczek na choinkę
serwetek i serwet, chorągiewek, pocztówek, papieru i opakowań
dekoracyjnych, sztucznych kwiatów, podstawek pod doniczki, mebli ogrodowych, koszyków, figurek oraz artykułów dekoracyjnych
wielkanocnych, figurek, koszyków, gadżetów, doniczek na kwiaty,
świeczników, stroików, ozdób z materiałów naturalnych i lub syntetycznych,, 36 usługi w zakresie pośrednictwa handlu nieruchomościami, 37 usługi w zakresie budownictwa pod wynajem.
(111) 292788
(151) 2016 12 19

(220) 2015 12 21
(441) 2016 03 29

(210) 450723
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(732) KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Paprotnia, PL.
(540) KUKU WAFELKI KUKURYDZIANE
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wafle kukurydziane.
(111) 292789
(220) 2015 12 22
(210) 450746
(151) 2016 12 29
(441) 2016 03 29
(732) P AND V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) eye4fashion
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, biżuteria szlachetnopodobna, 18 rękawiczki skórzane, torby, torebki, portfele, portmonetki, torby podróżne, paski do garderoby, walizki, walizy, parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki,
apaszki, szale, szaliki, kapelusze, suknie, spódnice, spodnie, rękawiczki
z dzianiny i z materiałów skóropodobnych, marynarki, bluzki, sukienki,
żakiety, garsonki, komplety odzieży, odzież wierzchnia, odzież sportowa, garnitury, koszule, bielizna, 35 prowadzenie sklepów hurtowych
i detalicznych z odzieżą, z bielizna, z obuwiem, z wyrobami skórzanymi,
z tekstyliami, z biżuterią, z dodatkami do ubiorów, prowadzenie sklepów hurtowych i detalicznych internetowych z odzieżą, z obuwiem,
z bielizną, z tekstyliami, z dodatkami do ubiorów, z biżuteria, polegające na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich tych towarów, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary za pośrednictwem
sieci komputerowych, Internetu, agencje importowo-eksportowe, organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna artykułów odzieżowych.
(111) 292790
(220) 2015 12 22
(210) 450748
(151) 2016 12 29
(441) 2016 03 29
(732) P AND V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) eyeforfashion
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, biżuteria szlachetnopodobna, 18 rękawiczki skórzane, torby, torebki,
portfele, portmonetki, torby podróżne, paski do garderoby, walizki, walizy, parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki, apaszki, szale,
szaliki, kapelusze, suknie, spódnice, spodnie, rękawiczki z dzianiny i z materiałów skóropodobnych, marynarki, bluzki, sukienki, żakiety, garsonki,
komplety odzieży, odzież wierzchnia, odzież sportowa, garnitury, koszule,
bielizna, 35 prowadzenie sklepów hurtowych i detalicznych z odzieżą,
z bielizna, z obuwiem, z wyrobami skórzanymi, z tekstyliami, z biżuterią,
z dodatkami do ubiorów, prowadzenie sklepów hurtowych i detalicznych
internetowych z odzieżą, z obuwiem, z bielizną, z tekstyliami, z dodatkami
do ubiorów, z biżuteria, polegające na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich tych towarów, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, agencje
importowo-eksportowe, organizowanie targów w celach handlowych
i reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów odzieżowych.
(111) 292791
(220) 2015 12 24
(210) 450829
(151) 2016 12 23
(441) 2016 03 29
(732) VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Raszyn, PL.
(540) Virtus
(540)

Kolor znaku: brązowy, żółty
(531) 26.11.01, 26.15.11, 26.15.15, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, sklepów i innych punktów
sprzedaży towarów z branży choinkowej na Boże Narodzenie, w tym:
choinek, świec i świeczek choinkowych, lampek choinkowych,
lampek ogrodowych, narzędzi ręcznych dla ogrodnictwa, różnych
ogrodowych artykułów i akcesoriów, świec i świeczek na choinkę
serwetek i serwet, chorągiewek, pocztówek, papieru i opakowań
dekoracyjnych, sztucznych kwiatów, podstawek pod doniczki, mebli ogrodowych, koszyków, figurek oraz artykułów dekoracyjnych
wielkanocnych, figurek, koszyków, gadżetów, doniczek na kwiaty,
świeczników, stroików, ozdób z materiałów naturalnych i lub syntetycznych,, 36 usługi w zakresie pośrednictwa handlu nieruchomościami, 37 usługi w zakresie budownictwa pod wynajem.

(111) 292792
(220) 2016 01 04
(210) 450984
(151) 2016 12 22
(441) 2016 04 11
(732) SZWAŁEK MAŁGORZATA, Zielona Góra, PL.
(540) Hoa & Moa
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych
klasach, poduszki, pokrowce, poszewki, pościel, pledy, 28 gry i zabawki, ozdoby choinkowe, zabawki, zabawki wypchane kukiełki, lalki, lalki (ubranka dla), marionetki, misie pluszowe, pluszowe zabawki,
domki dla lalek, łóżka dla lalek pojazdy (zabawki), karty do gry, klocki.
(111) 292793
(220) 2016 01 04
(210) 450991
(151) 2016 12 28
(441) 2016 04 11
(732) MAXIMUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) M Maximus Finance
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo finansowe, doradztwo finansowe, usługi leasingowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z oferowaniem funduszy emerytalnych.
(111) 292794
(220) 2016 01 04
(210) 450992
(151) 2016 12 23
(441) 2016 04 11
(732) GIBAS ANITA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EUROTECH, Mysłowice, PL.
(540) BILARDSKLEP
(510), (511) 18 torby sportowe, opakowania ze skóry, 24 pokrowce
ochronne na meble, sukna bilardowe, 28 okładziny do stołów bilardowych, kije bilardowe, końcówki kijów bilardowych, kule bilardowe,
stoły bilardowe, kreda do kijów bilardowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, gry towarzyskie, inny sprzęt i akcesoria
bilardowe takie jak: wieszaki do kijów bilardowych, trójkąty do bill.
pokrowce na kije bilardowe, sprzęt do gier towarzyskich, taki jak: odbijaki i krążki do hokeja, rzutki do darta, piłeczki do piłkarzyków.
(111) 292795
(220) 2016 01 04
(210) 450993
(151) 2016 12 28
(441) 2016 04 11
(732) BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ W ŁOWICZU,
Łowicz, PL.
(540) B BSZŁ
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, seledynowy, niebieski, zółty,
ciemnożółty, pomarańczowy, ciemnozielony, fioletowy
(531) 05.07.02, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.21, 25.07.25, 26.01.15, 26.01.18, 29.01.15
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(510), (511) 35 usługi reklamy i rozpowszechniania materiałów reklamowych związanych z działalnością banku, usługi sporządzania wyciągów z kont bankowych, reklama świadczonych usług bankowych
na stronach internetowych, usługi w zakresie promocji i organizowania programów lojalnościowych, dystrybucja materiałów reklamowych: w postaci spotów reklamowych, audiowizualnych, z sieci
internetowych oraz druków, prospektów, broszur, 36 analizy i usługi
finansowe, lokaty i pożyczki kapitałowe, pożyczki pod zastaw, usługi
bankowe, doradztwo finansowe, factoring, leasing, przyjmowanie
i udzielanie poręczeń oraz gwarancji bankowych, nabywanie i zbywanie wierzytelności, wykonywanie czynności bankowych i kontrolnych w imieniu i na rzecz innych banków, wykonywanie usługowych
operacji czekowych oraz dyskonta weksli, prowadzenie rachunków
bankowych, usługowe przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych oraz
udzielanie pożyczek pieniężnych, przyjmowanie lokat terminowych,
usługowe czynności dotyczące obrotu dewizowego oraz wymiana walut, usługowa emisja kart płatniczych oraz usługi w zakresie
operacji przy użyciu kart płatniczych, usługi dotyczące informacji
bankowych, doradztwo w sprawach finansowych, usługi bankowe
z dostępem bezpośrednim np. przez Internet (home banking), kredytowanie, kredyty hipoteczne, kredyty ratalne, umowy kredytowe,
usługowy transfer elektroniczny środków finansowych, doradztwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, informacje w sprawach ubezpieczeń, obsługa kart kredytowych oraz debetowych, nabywanie i zbywanie nieruchomości
oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, obejmowanie lub nabywanie akcji
oraz udziałów osób prawnych nie będących bankiem lub jednostek
w funduszach powierniczych, 38 usługowe przesyłanie informacji,
w tym wiadomości tekstowych sms, usługi związane z przekazywaniem danych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym usługi przesyłania danych tekstowych, obrazowych oraz
udostępniania środków łączności do przesyłania tych danych, usługi
w zakresie transmisji internetowych, usługi przydzielania dostępu
do internetowych baz danych, usługowe przetwarzanie oraz rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi
lub płatniczych poprzez terminale komputerowe.

(111) 292796
(220) 2016 01 04
(210) 450995
(151) 2016 12 23
(441) 2016 04 11
(732) Lidl Stiftung & Co. KGLidl Stiftung & Co. KG,, DE.
(540) CODZIENNIE RYBA W LIDLU
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby, produkty rybne, owoce morza, mięczaki i skorupiaki, wszystkie wyżej wymienione świeże lub konserwowane, mrożone lub głęboko mrożone, gotowe posiłki na bazie ryb lub produktów rybnych, lub owoców morza, mięczaków i skorupiaków, sałatki
na bazie ryb lub produktów rybnych, lub owoców morza, mięczaków
i skorupiaków.
(111) 292797
(220) 2016 01 04
(210) 450996
(151) 2016 12 22
(441) 2016 04 11
(732) BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ W ŁOWICZU,
Łowicz, PL.
(540) BSZL
(510), (511) 35 usługi reklamy i rozpowszechniania materiałów reklamowych związanych z działalnością banku, usługi sporządzania
wyciągów z kont bankowych, reklama świadczonych usług bankowych na stronach internetowych, usługi w zakresie promocji i organizowania programów lojalnościowych, dystrybucja materiałów re-
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klamowych: w postaci spotów reklamowych audiowizualnych, z sieci
internetowych oraz druków, prospektów, broszur, 36 analizy i usługi
finansowe, lokaty I pożyczki kapitałowe, pożyczki pod zastaw, usługi
bankowe, doradztwo finansowe, factoring, leasing, przyjmowanie
i udzielanie poręczeń oraz gwarancji bankowych, nabywanie i zbywanie wierzytelności, wykonywanie czynności bankowych i kontrolnych w imieniu i na rzecz innych banków, wykonywanie usługowych
operacji czekowych oraz dyskonta weksli, prowadzenie rachunków
bankowych, usługowe przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych oraz
udzielanie pożyczek pieniężnych, przyjmowanie lokat terminowych,
usługowe czynności dotyczące obrotu dewizowego oraz wymiana walut, usługowa emisja kart płatniczych oraz usługi w zakresie
operacji przy użyciu kart płatniczych, usługi dotyczące informacji
bankowych, doradztwo w sprawach finansowych, usługi bankowe
z dostępem bezpośrednim np. przez Internet (home banking), kredytowanie, kredyty hipoteczne, kredyty ratalne, umowy kredytowe,
usługowy transfer elektroniczny środków finansowych, doradztwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, informacje w sprawach ubezpieczeń, obsługa kart kredytowych oraz debetowych, nabywanie i zbywanie nieruchomości
oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, obejmowanie lub nabywanie akcji
oraz udziałów osób prawnych nie będących bankiem lub jednostek
w funduszach powierniczych, 38 usługowe przesyłanie informacji,
w tym wiadomości tekstowych sms, usługi związane z przekazywaniem danych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym usługi przesyłania danych tekstowych, obrazowych oraz
udostępniania środków łączności do przesyłania tych danych, usługi
w zakresie transmisji internetowych, usługi przydzielania dostępu
do internetowych baz danych, usługowe przetwarzanie oraz rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi
lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe.

(111) 292798
(220) 2016 01 04
(210) 451003
(151) 2016 12 28
(441) 2016 04 11
(732) HOLNICKI-SZULC STANISŁAW, Warszawa, PL. ;
(540) Koziołek Matołek
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy rysunkowe, filmy kinematograficzne, 16 albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, albumy kolekcjonerskie, artykuły biurowe, bilety wstępu, biuletyny informacyjne,
biuletyny [materiały drukowane], czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane ulotki informacyjne, dzienniki, ekslibris, figurki z papieru, kalendarze, kartki do korespondencji, katalogi,
komiksy, komiksy [książki], książki: książki dla dzieci, książki dla dzieci
z elementem audio, książki do rysowania, książki upominkowe, książki z opowiadaniami, okładki książek, okładki czasopism, oprawione
plakaty, periodyki, periodyki [czasopisma], podręczniki edukacyjne,
podręczniki [książki], powieści, reprodukcje graficzne, ryciny [grafika], rysunki, rysunki graficzne, 35 Usługi reklamowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, marketing bezpośredni, marketing
dotyczący promocji, marketing towarów i usług na rzecz innych,
pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań
dźwiękowych w celach reklamowych, promocja serii filmów na rzecz
osób trzecich, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowanie dokumentów reklamowych, reklama, reklama i marketing,
reklama korespondencyjna, reklama online poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, reklama radiowa, reklama w zakresie filmów
kinowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], merchandising, 41 adaptacja i montaż kinematograficzny, doradztwo
w zakresie produkcji filmów, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie
festiwali w celach kulturalnych, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konkursów w celach
kulturalnych, organizowanie przedstawień, organizowanie rozrywki
wizualnej i muzycznej, pokazy filmów kinematograficznych, pokazy
filmowe, produkcja filmów animowanych, produkcja filmów dla telewizji, produkcja filmów kinematograficznych, publikacja broszur,
publikacja czasopism, publikacja i redagowanie książek, publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism,
publikowanie książek, publikowanie opowiadań, realizacja filmów
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animowanych, realizacja filmów kinematograficznych, tworzenie
filmów rysunkowych, usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficznych, usługi w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie
realizacji filmów animowanych i programów telewizyjnych.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 292799
(220) 2016 01 05
(210) 451049
(151) 2016 12 20
(441) 2016 04 11
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Francofolie express
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audio-video,
dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych
i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji
filmów, tworzenia produktów audio-wizualnych 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, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych
i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów,
wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
(111) 292800
(220) 2016 01 07
(210) 451107
(151) 2016 12 15
(441) 2016 04 11
(732) CLEVER INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) KBT KSIĘGOWOŚĆ BLISKA TOBIE
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, pomarańczowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie,
księgowość, outsourcing [doradztwo handlowe], przygotowywanie
zeznań podatkowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalno-
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ści gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
rachunkowość, sortowanie danych w bazach komputerowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary lub usługi dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 działalność finansowa, usługi w zakresie
majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa majątku
nieruchomego, ekspertyzy dla celów fiskalnych, zarządzanie finansami, finansowe doradztwo, operacje finansowe, finansowe usługi,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, ekspertyzy do celów podatkowych, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, operacje
rozrachunkowości finansowej, sponsorowanie finansowe, transakcje
finansowe, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych (nieruchomości), 45 usługi prawne, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 292801
(220) 2016 01 07
(210) 451109
(151) 2016 12 15
(441) 2016 04 11
(732) CLEVER INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) twojasiedziba.pl
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnoszary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.01.08, 07.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie,
księgowość, outsourcing [doradztwo handlowe], przygotowywanie
zeznań podatkowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
rachunkowość, sortowanie danych w bazach komputerowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary lub usługi dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 działalność finansowa, usługi w zakresie
majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa majątku
nieruchomego, ekspertyzy dla celów fiskalnych, zarządzanie finansami, finansowe doradztwo, operacje finansowe, finansowe usługi,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, ekspertyzy do celów podatkowych, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, operacje
rozrachunkowości finansowej, sponsorowanie finansowe, transakcje
finansowe, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych (nieruchomości), 45 usługi prawne, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 292802
(220) 2016 01 07
(210) 451111
(151) 2016 12 15
(441) 2016 04 11
(732) CLEVER INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) CI Clever Investment SP. Z.O.O. S.K.
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, szary, biały, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01
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(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, informacja o działalności
gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
fakturowanie, księgowość, outsourcing [doradztwo handlowe],
przygotowywanie zeznań podatkowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, rachunkowość, sortowanie
danych w bazach komputerowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
lub usługi dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 działalność finansowa, usługi w zakresie majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa majątku nieruchomego, ekspertyzy dla celów fiskalnych, zarządzanie finansami, finansowe doradztwo, operacje finansowe, finansowe usługi,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, ekspertyzy do celów podatkowych, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
operacje rozrachunkowości finansowej, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), 45 usługi prawne,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 292803
(220) 2016 01 07
(210) 451112
(151) 2016 12 15
(441) 2016 04 11
(732) CLEVER INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) OMEGA ACCOUNTING
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.01.05, 28.07.99
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie,
księgowość, outsourcing [doradztwo handlowe], przygotowywanie
zeznań podatkowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
rachunkowość, sortowanie danych w bazach komputerowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary lub usługi dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 działalność finansowa, usługi w zakresie
majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa majątku
nieruchomego, ekspertyzy dla celów fiskalnych, zarządzanie finansami, finansowe doradztwo, operacje finansowe, finansowe usługi,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, ekspertyzy do celów podatkowych, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, operacje
rozrachunkowości finansowej, sponsorowanie finansowe, transakcje
finansowe, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych (nieruchomości), 45 usługi prawne, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 292804
(220) 2016 01 11
(210) 451174
(151) 2017 01 11
(441) 2016 04 11
(732) KUNKE POLIGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław, PL.
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(540) KUNKE Static
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.25
(510), (511) 40 usługi poligraficzne, usługi drukowania, usługi nanoszenia grafiki na nośniki w szczególności na naklejki elektrostatyczne, folie, tworzywa sztuczne i naturalne, metale, papier, karton,
tekturę, tekstylia, drukowanie szablonów, grawerowanie, opracowywanie i przetwarzanie on-line grafiki cyfrowej i drukowanie on-line
obrazów cyfrowych.
(111) 292805
(220) 2016 01 11
(210) 451191
(151) 2016 12 15
(441) 2016 04 11
(732) BICARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BI CARBO
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej,
9 aparaty i urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej, aparaty
i urządzenia do budowy sieci w powyższym zakresie, 11 reaktory
do wytwarzania paliw, reaktory do reakcji chemicznych stanowiące chemiczne instalacje przemysłowe, urządzenia do wytwarzania
energii cieplnej, urządzenia do wytwarzania gazu, aparaty i urządzenia do dystrybucji gazu i energii cieplnej, aparaty i urządzenia
do budowy sieci w powyższym zakresie, armatura do urządzeń oraz
instalacji gazowych, wodnych, grzewczych i kanalizacyjnych, urządzenia do ogrzewania gazowego, 37 usługi konserwacji i napraw
maszyn i urządzeń do procesów chemicznych i przemysłowych,
39 magazynowanie, transport, dystrybucja i zaopatrywanie w paliwa, oleje, ropę naftową, gaz oraz smary, przesyłanie, zaopatrywanie i dystrybucja energii elektrycznej, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu, wynajem sprzętu
do wytwarzania energii elektrycznej, 42 usługi w zakresie prac
badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk chemicznych, konstruowanie i projektowanie maszyn i urządzeń do procesów chemicznych i przemysłowych, usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i projektowej w dziedzinach związanych z produkcją
energii, produkcją gazu alternatywnego, paliwa, biokomponentów
do benzyn i oleju napędowego oraz produkcją alternatywnego
paliwa na bazie odpadów, przetwarzaniem, magazynowaniem,
konfekcjonowaniem, transportem i obrotem paliwami stałymi,
ciekłymi i gazowymi oraz pochodnymi produktami chemicznymi,
badania laboratoryjne, budowanie prototypów, analizy techniczne
w zakresie rozwiązań (urządzeń i technologii) związanych z produkcją energii, produkcją gazu alternatywnego, paliwa bio, 45 licencjonowanie praw własności przemysłowej, doradztwo dotyczące praw
własności przemysłowej, zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, analizy prawne w zakresie rozwiązań
(urządzeń i technologii) związanych z produkcją energii, produkcją
gazu alternatywnego, paliwa bio.
(111) 292806
(220) 2016 01 12
(210) 451223
(151) 2016 12 21
(441) 2016 04 11
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) Snacks AND Chips SOKOŁOWSKI ŚWIAT PRZEKĄSEK
MIĘSNYCH
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(540)
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(732) United Way Worldwide (a non-profit corporation of New
York), Aleksandria, US.
(540) United Way Polska United Way
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.25, 26.01.21, 26.02.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, szynka, kiełbasa, kabanosy.
(111) 292807
(220) 2016 01 12
(210) 451238
(151) 2016 12 08
(441) 2016 04 11
(732) CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE ALCOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) GALVI
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, biały, zielony
(531) 26.03.05, 26.03.16, 24.17.05, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 2 farby higieniczne, biokontrolne, bakteriobójcze.
(111) 292808
(220) 2016 01 12
(210) 451245
(151) 2016 12 15
(441) 2016 04 11
(732) WTDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łazy, PL.
(540) NEST
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, żółty,
pomarańczowy, czerwony
(531) 02.09.15, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 35 usługi stowarzyszenia, mianowicie promocja interesów organizacji członkowskich zaangażowanych w zbieranie funduszy na cele charytatywne na rzecz agencji zdrowia i dobra publicznego, 36 usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych dla
agencji dobra publicznego.
(111) 292811
(220) 2016 01 13
(210) 451263
(151) 2016 12 14
(441) 2016 04 25
(732) KULBACKI SŁAWOMIR, Opole, PL.
(540) BONOLIT
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do czyszczenia, 17 izolacje przeciwwilgociowe budynków, izolacyjne materiały, 19 materiały budowlane niemetalowe.
(111) 292812
(220) 2016 01 13
(210) 451274
(151) 2016 12 16
(441) 2016 04 25
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Plusssz ACTIVE IQ
(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy.
(111) 292809
(220) 2016 01 13
(210) 451250
(151) 2016 12 15
(441) 2016 04 25
(732) United Way Worldwide (a non-profit corporation of New
York), Aleksandria, US.
(540) United Way United Way Polska
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, żółty,
pomarańczowy, czerwony
(531) 02.09.15, 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01,
26.01.16
(510), (511) 35 usługi stowarzyszenia, mianowicie promocja interesów organizacji członkowskich zaangażowanych w zbieranie funduszy na cele charytatywne na rzecz agencji zdrowia i dobra publicznego, 36 usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych dla
agencji dobra publicznego.
(111) 292810
(151) 2016 12 15

(220) 2016 01 13
(441) 2016 04 25

(210) 451252

Kolor znaku: biały, żółty, fioletowy, pomarańczowy, czerwony
(531) 26.05.04, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.22, 29.01.14
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy diety, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowe,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, zioła lecznicze.
(111) 292813
(220) 2016 01 14
(210) 451289
(151) 2016 12 16
(441) 2016 04 25
(732) CYWILNO-WOJSKOWY ZWIĄZEK SPORTOWY ZAWISZA,
Bydgoszcz, PL.
(540) ZAWISZA
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne gazowane i niegazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe o soki owocowe.
(111) 292814
(220) 2016 01 14
(210) 451291
(151) 2016 12 16
(441) 2016 04 25
(732) CYWILNO-WOJSKOWY ZWIĄZEK SPORTOWY ZAWISZA,
Bydgoszcz, PL.
(540) ZAWISZA BYDGOSZCZ
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne gazowane i niegazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe.
(111) 292815
(151) 2016 12 28

(220) 2016 01 15
(441) 2016 04 25

(210) 451329
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(732) JOYFOOD KRZYSZTOF LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Łódź, PL.
(540) PROPORCJA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 05.03.14, 05.03.13, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe
dania z mięsa, gotowe posiłki, gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z drobiu, mięsa, dziczyzny, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, substytutów mięsa, gotowe produkty z warzyw, gulasze, konserwy, marynaty, mieszanki warzywne,
serowe, sałatki gotowe, zupy gotowe, żywność przygotowana z ryb,
produkty spożywcze na bazie mleka, napoje na bazie mleka, napoje
z mlekiem, koktajle mleczne, proszki i mieszanki mleczne w proszku
do sporządzania koktajli mlecznych, żywność wysokobiałkowa zawarta w tej klasie, żywność niskokaloryczna zawarta w tej klasie, dania
instant zawarte w tej klasie, 30 gotowe dania z ryżu, gotowe desery,
gotowe dania z makaronu, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, batonik energetyczny na bazie zbóż, gotowe do spożycia puddingi, gotowe pizze,
gotowe potrawy na bazie makaronu, ryżu, kanapki, batony oblane
czekoladą zastępujące posiłki, preparaty spożywcze na bazie węglowodanów zawarte w klasie 30, preparaty i produkty zbożowe, muesli,
batony zbożowe, batony niskokaloryczne, batony wysokobiałkowe,
desery wysokobiałkowe, desery niskokaloryczne.
(111) 292816
(220) 2016 01 15
(151) 2016 12 16
(441) 2016 04 25
(732) INTERSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Piwowary
(540)

(210) 451342

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, druki, fotografie, gazety, grafiki, kalendarze, książki, katalogi, notesy, plakaty, periodyki, prospekty, galanteria papiernicza, 35 usługi reklamowania,
dystrybucji materiałów reklamowych, prezentacja towarów, usług,
informacja handlowa, pokazy, wystawy, reklama radiowa, telewizyjna, prasowa, filmowa, plakatowa, marketing, organizowanie wystaw
w celach reklamowych, handlowych, administrowanie-zarządzanie
pokazami, wystawami, aukcje, pośrednictwo handlowe, 41 organizowania-seminariów, konferencji, szkoleń, konkursów, publikowanie
tekstów, organizacji wystaw edukacyjnych, kulturalnych koncertów,
pokazów, spotkań, rozrywka, wypożyczanie filmów, książek, nagrań,
materiałów informacyjnych.
(111) 292817
(220) 2016 02 18
(151) 2016 12 28
(441) 2016 06 06
(732) SKACZYŃSKI MARCIN, Bytom, PL.
(540)

(210) 451364
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(510), (511) 35 usługi w zakresie administrowania działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, w tym reklamy
za pośrednictwem Internetu, usługi dostarczania pakietów informacji tekstów reklamowych według indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi informacji o działalności gospodarczej, 37 instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi budowlane, budownictwo
przemysłowe, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 42 usługi projektowania
budynków, usługi wykonywania badań technicznych, usługi opracowywania projektów technicznych.

(111) 292818
(220) 2016 02 18
(151) 2016 12 28
(441) 2016 06 06
(732) SKACZYŃSKI MARCIN, Bytom, PL.
(540) Energo Kontrakt
(540)

(210) 451365

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.02.07, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie administrowania działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, w tym reklamy
za pośrednictwem Internetu, usługi dostarczania pakietów informacji tekstów reklamowych według indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi informacji o działalności gospodarczej, 37 instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi budowlane, budownictwo
przemysłowe, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 42 usługi projektowania
budynków, usługi wykonywania badań technicznych, usługi opracowywania projektów technicznych.
(111) 292819
(220) 2016 02 18
(210) 451366
(151) 2016 12 28
(441) 2016 10 10
(732) SKACZYŃSKI MARCIN, Bytom, PL.
(540) ENERGOKONTRAKT
(510), (511) 35 usługi w zakresie administrowania działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, w tym reklamy
za pośrednictwem Internetu, usługi dostarczania pakietów informacji tekstów reklamowych według indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi informacji o działalności gospodarczej, 37 instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi budowlane, budownictwo
przemysłowe, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 42 usługi projektowania
budynków, usługi wykonywania badań technicznych, usługi opracowywania projektów technicznych.
(111) 292820
(220) 2016 01 20
(210) 451480
(151) 2016 12 22
(441) 2016 04 25
(732) MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE,
Warszawa, PL.
(540) ECHO
CAST
EUROPEAN
CULTURAL
HERITAGE
ORGANIZATIONS CUSTOMER AWARENESS STAFF TRAINING
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 16 wydawnictwa, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 reklama, działalność medialna upowszechniająca materiały
i program szkoleniowy, 41 udostępnianie publiczności w celu organizacji szkoleń i warsztatów.
Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.02.07, 29.01.01

(111) 292821
(220) 2016 01 20
(210) 451481
(151) 2016 12 22
(441) 2016 04 25
(732) SZOPIŃSKI DAMIAN RENOVATIO, Bydgoszcz, PL.
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(540) RENOVATIO
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, szkło izolacyjne, szkło bezodpryskowe, wyroby kamieniarskie, odlewnicze formy niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów,
pokrycie niemetalowe ścian, wykończeniowe elementy dachów,
niemetalowe, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru,
konstrukcje niemetalowe, balustrady, belki niemetalowe, boazerie,
szkło budowlane, cegły, cement, płyty cementowe, forniry drewniane, parkiety, szkło budowlane, 37 usługi budowlane i remontowe,
czyszczenie cegły, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie
budynków od wewnątrz, czyszczenie maszyn, czyszczenie pojazdów,
piaskowanie, piaskowanie betonu, piaskowanie mleczka betonowego, piaskowanie wiaduktów, piaskowanie mostów, piaskowanie niskociśnieniowe, hydropiaskowanie betonu, śrutowanie, szkiełkowanie, sodowanie, szlifowanie, satynowanie, kuleczkowanie, renowacja
budynków, impregnacja elewacji, hydrofobizacja, hydrofobizacja
elewacji kamiennych, montaż rusztowań, murowanie, tynkowanie,
usługi dekarskie, rozbiórka budynków, nadzór budowlany, wynajem
sprzętu budowlanego, budownictwo przemysłowe, 40 szlifowanie,
ścieranie, frezowanie.
(111) 292822
(220) 2016 01 20
(151) 2016 12 22
(441) 2016 04 25
(732) LIPSKI PIOTR EFEKT. PL, Bydgoszcz, PL.
(540) CONSERVO PŁYN DO CZYSZCZENIA MONET
(540)

(210) 451486

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 24.05.07, 02.01.01, 02.01.02, 02.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje-spoiwa przeznaczone dla przemysłu, w tym w szczególności: aceton, acetylen, czterochlorek-acetylen, aldehydy, alginiany-produkty
żelujące i spulchniające do celów innych niż spożywcze, alkaliczne
związki żrące, alkaloidy, alkohol, amoniak, amonowe sole, amonowy
aldehyd, alkohol amylowy, octan amylu, preparaty antystatyczne
inne niż do użytku domowego, bezwodnik kwasu octowego, barwniki chemiczne do emalii i szkła, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chlor
(Cl), chlorany, chlorki, chlorowodorki, chlorowodorowy, chrom-ałun
chromowy, sole chrom, chromiany, chromowe sole, kwas chromowy
kwas, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych, preparaty
chemiczne do matowienia emaili, preparaty chemiczne do wytwarzania emalii z wyjątkiem pigmentów, enzymy do celów chemicznych, estry, etery, fenol do celów przemysłowych, fluor (F), związki
fluoru, kwas fluorowodorowy, preparaty do galwanizacji, kwasoodporne mieszaniny chemiczne, kwasy, alkalia lotne-amoniak do celów
przemysłowych, środki do matowienie, metale alkaliczne, sole-metale alkaliczne, kwasy mineralne, środki do usuwania nafty, naftalen, octany, preparaty do oczyszczania, preparaty do oczyszczania
oleje, środki do odbarwiania olei, środki do usuwania olei, produkty
chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, chemikalia do zapobiegania pleśni/rdzy, soda amoniakalna, sole sodowe-preparaty chemiczne, sole do ogniw galwanicznych, sole metali
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szlachetnych do celów przemysłowych, sole metali ziem rzadkich,
roztwory solne srebrowe do srebrzenia, sole-preparaty chemiczne,
sól amonowa, sól do konserwowania inna niż do żywności, tanina,
utrwalacze barwników do metali, octan wapnia, chlorek wapnia,
sole wapnia, węglan wapnia, węglany, wody potasowe, wodziany,
hydraty, woski wybielające chemikalia, preparaty do wybielania-środki odbarwiające do celów przemysłowych, zasady-preparaty
chemiczne, sole złota, sole żelazo, żrące środki, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy
proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, w tym
w szczególności: barwniki alizarynowe, farby aluminiowe, auramina-barwniki, barwniki, barwniki anilinowe, biel ołowiana, lakier bitumiczny, emalie do malowania, emalie-lakiery, farbki-barwniki lub
farby, farby, farby podkładowe, farby wodne klejowe lub kazeinowe,
fustina-barwnik, tusz do grawerowania, indygo-barwnik, koloranty, lakier asfaltowy, lakier kopalowy, lakiery, lakiery do powlekania
brązem, mastyks-żywica naturalna, preparaty zapobiegające matowieniu metali, powłoki-farby, preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
proszek brązowy-mieszanina proszku miedzianego i proszku cynowego, proszek glinu do malowania, oleje przeciwrdzewne, preparaty zabezpieczające przed rdzą, rozcieńczalniki do lakierów, smary
przeciwrdzewne, emulsje srebrne-pigmenty, proszki do srebrzenia,
szkliwo-powłoki, środki antykorozyjne, terpentyna-rozcieńczalnik
do farb, tlenek kobaltu-barwnik, bezwodnik tyranu pigment, utrwalacze-lakiery, farby przeciw zanieczyszczeniom, żywice naturalne
w sianie surowym, 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, w tym w szczególności, preparaty do czyszczenie, detergenty inne niż używane
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
preparaty do usuwania farb, środki do usuwania lakierów, kamień
do polerowania, kremy do polerowania, papier do polerowania, preparaty do polerowania, środki do polerowania, środki do nadawania
połysku, preparaty do usuwania rdzy, soda krystaliczna do czyszczenia, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, soda
wybielająca, sole wybielające.

(111) 292823
(220) 2016 01 20
(210) 451488
(151) 2016 12 30
(441) 2016 04 25
(732) MICHALAK JANUSZ LABORATORIUM GEOMATYKI,
Zdziwój-Zdrojki, PL.
(540) Laboratorium Geomatyki
(510), (511) 35 usługi w zakresie tworzenia, kompilacji, przetwarzanie i transmisja danych komputerowych, 41 usługi w zakresie edukacji i kształcenia, w tym prezentacje, wykłady, szkolenia i warsztaty,
42 badania naukowe i usługi inżynierskie, w tym oceny, opinie i sporządzanie raportów.
(111) 292824
(220) 2016 01 20
(210) 451489
(151) 2016 12 22
(441) 2016 04 25
(732) CALFERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) HUMIK
(540)

Kolor znaku: brązowy, czerwony, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty do nawożenia gleby stosowane w rolnictwie, nawozy użyźniające glebę, 5 pestycydy, insektycydy, herbicydy.
(111) 292825
(220) 2016 01 21
(210) 451513
(151) 2016 12 20
(441) 2016 04 25
(732) Vaše DEDRA s.r.o., Česká Skalice, CZ.
(540) SPACEREK
(510), (511) 1 produkty chemiczne do zastosowań w przemyśle,
pracach badawczych i w fotografii jak również w rolnictwie i leśnictwie, 3 środki wybielające, detergenty z wyłączeniem stosowanych

Nr 7/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

w produkcji i przemyśle, środki czyszczące, środki nabłyszczające, środki odtłuszczające z wyłączeniem stosowanych w produkcji
i w przemyśle, środki ścierne i polerskie, mydła, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do włosów, pasta do zębów,
35 usługi promocyjne, reklama, pomoc w zarządzaniu w działalności
gospodarczej, administrowanie w działalności gospodarczej, usługi
biurowe, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej z katalogu, za pośrednictwem Internetu i reklam w zakresie produktów
chemicznych stosowanych w przemyśle, pracach badawczych i w fotografii jak również w rolnictwie i leśnictwie, preparatów do wybielania i innych detergentów z wyłączeniem stosowanych w produkcji
lub w przemyśle, preparatów do czyszczenia, polerowania, ścierania
i szorowania, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków, płynów do włosów, pasty do zębów.

(111) 292826
(220) 2016 01 21
(151) 2016 12 21
(441) 2016 04 25
(732) KLUB PIŁKARSKI RKS LECHIA 1923,
Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) RKS LECHIA 1923
(540)

2227

nietkane ściereczki z otworkami z przetworzonej celulozy syntetycznej stosowane w praniu, płyny do zmiękczania tkanin do prania, środki zmiękczające do prania, środki pralnicze do wywabiania
zabrudzeń i zabarwień, preparaty wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, preparaty czyszczące, nabłyszczające, odtłuszczające i ścierne, 21 ściereczki z przetworzonej celulozy syntetycznej
do zastosowań w praniu
.

(111) 292828
(220) 2016 01 22
(151) 2016 12 19
(441) 2016 04 25
(732) OLX B.V., Hoofddorp, NL.
(540)

(210) 451562

(210) 451523

Kolor znaku: żółty, zielony, czerwony, biały, czarny
(531) 26.05.01, 26.05.10, 26.05.12, 26.05.17, 26.05.18, 27.05.01,
29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, korki do butów piłkarskich, buty sportowe, koszule sportowe, 35 usługi w zakresie
doradztwa prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, gadżetów, pomoc i organizacja w działalności gospodarczej,
organizowanie pokazów towarów w celach handlowych i reklamowych, promocyjne gry i zabawy, usługi na rzecz marketingu i sponsoringu dotyczące działalności klubu sportowego, aukcje publiczne,
rozpowszechnianie ogłoszeń, edycja tekstów, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, dystrybucja gadżetów reklamowych, 41 usługi organizowania i prowadzenia imprez sportowych, gier ruchowych zespołowych i indywidualnych, prowadzeniu
klubów kultury fizycznej oraz promujących zdrowy styl życia, organizowanie i prowadzenie obozów sportowych i wakacyjnych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, szkoleń, balów, przyjęć, organizowanie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, nauczanie i kształcenie praktyczne, edukacja,
doradztwo zawodowe, organizowanie akcji i imprez dobroczynnych,
organizowanie imprez kulturalno oświatowych, charytatywnych,
gimnastyka rekreacyjna, sportowa, odchudzająca, korekcyjna, aerobik, gimnastyka w wodzie, imprezy sportowe, gry ruchowe zespołowe i indywidualne, kluby fitness, kluby piłkarskie, kluby sportowe,
kluby kultury fizycznej, zdrowia i promujące zdrowy styl życia, obozy
sportowe i wakacyjne, użytkowanie obiektów sportowych, organizacja festiwali i imprez kulturalnych, siłownia, 44 fizykoterapia, fizjoterapia, hydroterapia, kliniki medyczne, kliniki odnowy biologicznej,
kliniki i usługi rehabilitacyjne, medycyna niekonwencjonalna-leczenie niekonwencjonalnymi metodami, akupunktura, odnowa medyczna, masaż.
(111) 292827
(220) 2016 01 21
(210) 451524
(151) 2016 12 13
(441) 2016 04 25
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, DE.
(540) Dowód jest na chusteczce!
(510), (511) 1 pralnicze płyny do zmiękczania tkanin stosowane jako
produkty chemiczne do celów przemysłowych, 3 impregnowane

(531) 26.13.25, 07.03.11, 26.04.04, 26.04.09, 26.05.01, 26.05.08
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów,
urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych
potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną,
analizami danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania
użytkowników, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania,
nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, komputery, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, nagrania audio i/lub wideo,
urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania, przesyłania,
nadawania, przechowywania, wyświetlania, odbierania i odtwarzania, sprzęt do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem,
publikacje elektroniczne.
(111) 292829
(220) 2016 01 25
(210) 451582
(151) 2016 12 02
(441) 2016 05 09
(732) SKWAREK KRZYSZTOF SAP MUSIC PROFESSIONAL, Kalisz, PL.
(540) ATHLETIC GROUP PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OD 1992
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.03.02, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje budowlane, metalowe złącza
kątowe do konstrukcji kratownic, metalowe konstrukcje wyposażenia scen i estrad widowiskowych, metalowe konstrukcje wystawiennicze, metalowe konstrukcje scen, estrad oraz widowni, 9 statywy
do mikrofonów i urządzeń nagłaśniających, 11 statywy oświetleniowe, 15 instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne zawarte w tej klasie, podstawki i statywy do instrumentów muzycznych i nut, 20 meble, statywy ekspozycyjne zawarte w tej klasie, 22 hale namiotowe.
(111) 292830
(220) 2016 01 25
(151) 2016 12 07
(441) 2016 04 25
(732) FLEET MEETINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Fleet Market
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01

(210) 451601
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(510), (511) 35 pokazy samochodów w celach reklamowych i promocyjnych, doradztwo biznesowe, 41 targi motoryzacyjne, szkolenia
dotyczące branży flotowej i motoryzacyjnej, organizowanie spotkań
biznesowyvch,.

(111) 292831
(220) 2016 01 25
(210) 451630
(151) 2016 12 01
(441) 2016 04 25
(732) WINOBLISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DYLETANCI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w zakresie alkoholi, piwa, napojów
bezalkoholowych, artykułów spożywczych, kawy, herbaty, napojów
na bazie kawy, napojów na bazie herbaty, napojów na bazie kakao,
gotowych dań zawierających mięso, gotowych dań zawierających
warzywa, wyrobów mięsnych i garmażeryjnych, wędlin, przekąsek
zawierających mięso, przekąsek z warzyw lub owoców, gotowych
produktów z warzyw, przecierów warzywnych lub owocowych, pikli,
dżemów, powideł, marmolad, produktów mlecznych, nabiału, gotowych deserów na bazie mleka, koktajli mlecznych, owocowych lub
warzywnych, serów, pieczywa, wyrobów piekarniczych, słodyczy,
wyrobów zbożowych, wyrobów cukierniczych i ciast, czekolady, kakao, mesli, batonów zbożowych, 41 publikacje on-line, usługi pisania
blogów, organizowanie i obsługa przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, wydarzeń tematycznych, 43 usługi w zakresie barów,
barów szybkiej obsługi, snack-barów, restauracji, restauracji samoobsługowych, stołówek, kafeterii, kawiarni, usługi w zakresie przygotowania posiłków, usługi w zakresie zaopatrywania w żywność
i napoje, catering, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, świadczenie usług w zakresie zamawiania
żywności za pośrednictwem sieci komputerowej on-line.
(111) 292832
(220) 2016 01 25
(210) 451634
(151) 2016 12 02
(441) 2016 04 25
(732) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) N-SULIN
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, zębów,
paznokci, włosów, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, dezodoranty osobiste, maseczki kosmetyczne, maści
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do opalania,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, 5 leki i środki farmaceutyczne dopuszczone do sprzedaży poza aptecznej, leki i preparaty
na urazy i skaleczenia, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, witaminy, preparaty witaminowe, leki i preparaty homeopatyczne, suplementy diety jako środki spożywcze bogate w witaminy i składniki mineralne do celów
medycznych, preparaty ziołowe jako mieszanki ekstraktów roślin
leczniczych do celów medycznych, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, tran,
preparaty farmaceutyczne zawierające ekstrakty roślinne, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów
medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczna żywność i napoje dietetyczne przystosowane
do celów medycznych, artykuły spożywcze dla niemowląt, napoje
lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, eliksiry, herbaty
lecznicze, zioła lecznicze, herbaty ziołowe i owocowe do celów
leczniczych, nalewki i napary do celów leczniczych, oleje lecznicze,
guma do żucia do celów leczniczych, cukier do celów medycznych,
wyroby cukiernicze do celów leczniczych, produkty do celów medycznych stanowiące wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,
kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, opłatki
do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych,
środki do odstraszania owadów, preparaty do usuwania grzybicy,
środki do tamowania krwi, środki zapobiegające zrogowaceniom,
preparaty przeciw odmrożeniom, materiały opatrunkowe, preparaty lecznicze do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, maści lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, środki odkażające i bakteriobójcze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, zębów, paznokci, włosów, środki
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, pieluchy
i majtki higieniczne, środki dezynfekcyjne, preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych, antyseptyki, dezodoranty inne niż
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osobiste, gąbka do rany, okłady, kompresy, płyny do płukania ust
do celów leczniczych, środki do leczenia oparzeń, preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, bransolety do celów leczniczych, przepaski na oczy do celów medycznych, opaski
higieniczne, opaski menstruacyjne, płyny do higieny intymnej,
pomady do celów medycznych, papierosy beztytoniowe do celów
leczniczych, środki do tępienia pasożytów, pieluchy dla chorych
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, środki przeciwko roztoczom, testy do celów medycznych, wazelina do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, roztwory do szkieł kontaktowych, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, 10 urządzenia rozpylające do aerozoli do celów medycznych, inhalatory, stetoskopy,
ciśnieniomierze, pojemniki do aplikowania pigułek, kroplomierze,
termometry do celów medycznych, strzykawki, narzędzia do akupunktury, lampy kwarcowe i U/ lecznicze, banki lekarskie, przybory
i narzędzia do masażu, urządzenia i przyrządy do ćwiczeń rehabilitacyjnych, urządzenia do fizykoterapii, urządzenia do odciągania
mleka, koce i poduszki elektryczne do celów medycznych, poduszki i materace ortopedyczne, pasy do celów leczniczych, gorsety
ortopedyczne, bandaże i opaski usztywniające do celów medycznych, pończochy przeciw żylakowe, buty i wkładki ortopedyczne,
środki antykoncepcyjne niechemiczne, irygatory, butelki i smoczki
dla niemowląt, gryzaki.

(111) 292833
(220) 2016 01 25
(210) 451635
(151) 2016 12 16
(441) 2016 04 25
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) Perfecta PROFESSIONAL EXCLUSIVE ZŁOTA REGENERACJA
DZIEŃ NOC
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji,
preparaty do prostowania włosów, szampony, suche szampony,
szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki
upiększające, szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki
do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, mydła, mydła
lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne,
piżmo [perfumeria], olejki eteryczne, esencje eteryczne, woda
kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspirant)’ [środki
przeciwpotne], balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe
do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, ołówki do brwi,
pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty inne
niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż
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lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal
do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usuwania
lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie,
naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych,
odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów
niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych,
płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów
kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów
kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych.

(111) 292834
(220) 2016 01 25
(210) 451638
(151) 2016 12 02
(441) 2016 04 25
(732) Unilever. N.V., Rotterdam, NL.
(540) HYDROFILM
(510), (511) 3 detergenty, preparaty i inne substancje stosowane
w praniu, preparaty do pielęgnacji tkanin, środki wybielające, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty
do mycia naczyń, mydła, środki do mycia rąk, chusteczki nasączane
preparatami i substancjami do czyszczenia i polerowania.
(111) 292835
(220) 2016 01 26
(210) 451664
(151) 2016 11 21
(441) 2016 04 25
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) solevitum
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
maści kosmetyczne, 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła
lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby
medyczne do celów leczniczych, 29 oleje i tłuszcze jadalne, środki
dietetyczne, produkty uzupełniające dietę, żywność dietetyczna,
produkty zawierające witaminy i/lub minerały, substancje roślinne, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego-wszystkie
wymienione towary na bazie produktów zawartych w tej klasie-przeznaczone do innych celów niż farmaceutyczny lub leczniczy
łub zdrowotny, na bazie białka.
(111) 292836
(220) 2016 01 26
(210) 451666
(151) 2016 12 09
(441) 2016 04 25
(732) GOWARZEWSKI ANDRZEJ, Katowice, PL.
(540) PATRON POLSKIEJ PIŁKI
(510), (511) 16 książki, druki, 35 reklama, 41 działalność sportowa
i kulturalna, fotografia.
(111) 292837
(220) 2016 01 27
(210) 451695
(151) 2016 12 13
(441) 2016 05 09
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Palpebiotic
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów,
kosmetyki dla niemowląt i dzieci, kosmetyki ochronne, preparaty
do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność
dietetyczna, żywność do celów medycznych, preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne
do celów medycznych.
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(111) 292838
(220) 2016 01 27
(210) 451697
(151) 2016 12 09
(441) 2016 05 09
(732) OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Oftaferrin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność
dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych,
preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych,
plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy
do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.
(111) 292839
(220) 2016 01 27
(210) 451698
(151) 2016 12 09
(441) 2016 05 09
(732) OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) OFTA Innowacje w okulistyce
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, kosmetyki do higieny, kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów
medycznych, żywność do celów medycznych, preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, 10 urządzenia
do celów medycznych, urządzenia do diagnostyki.
(111) 292840
(220) 2016 01 28
(210) 451771
(151) 2016 12 12
(441) 2016 05 09
(732) PANCZAKIEWICZ PAWEŁ PANCZAKIEWICZ ART. DESIGN,
Kraków, PL.
(540) PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty [grafika], albumy, almanachy [roczniki], bilety, bloki listowe [papeteria],
bloki rysunkowe, broszury, czasopisma [periodyki], czcionki [cyfry
i litery], drukarskie zestawy przenośne [artykuły biurowe], etykiety
nie z materiału tekstylnego, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza
[do pakowania lub zabezpieczania w transporcie], formularze [blankiety, druki], fotografie, galwanotypy [poligrafia], gazety, indeksy,
skorowidze, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, kalka
maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie, kartki
z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty indeksowe, karty pocztowe, katalogi, komiksy, koperty
[artykuły piśmienne], książki, materiały do nauczania [z wyjątkiem
aparatów], materiały piśmienne, matryce do druku ręcznego, notatniki [notesy], notesy podręczne, okładki, obwoluty [papiernictwo],
okólniki, oleodruki, papier, papier do elektrokardiografów, papier
do maszyn rejestrujących, papier do pisania, papier do radiogramów, papier do zawijania, papier mâché, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy [materiały piśmienne], papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier Xuan [do chińskiego
malarstwa i kaligrafii], papier z miazgi drzewnej, płyty matrycowe,
podręczniki [książki], prospekty, przebitki [materiały piśmienne],
przezrocza [materiały piśmienne], publikacje, pudełka kartonowe
lub papierowe, rejestry, księgi główne [książki], rozkłady, repertuary godzinowe [drukowane], rysunki [ryciny], skoroszyty na dokumenty, szablony [artykuły piśmienne], szyldy z papieru lub z kartonu, śpiewniki, tablice obliczeniowe, tablice ogłoszeniowe na afisze
z kartonu lub papieru, tablice szkolne, taśmy lub karty papierowe
do zapisu programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem
taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy papierowe, teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], wierszowniki, winkielaki, numeratory [poligrafia], wydruki graficzne, zakładki do książek, zeszyty, 35 edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, powielanie
dokumentów, kolportaż próbek, usługi przeglądu prasy, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
edycja tekstów, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, kreowanie wi-
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zerunku [firmy, usług, towaru], wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 40 apreturowanie
papieru, usługi drukowania, drukowanie szablonów [wykroje, rysunki], grawerowanie, introligatorstwo, drukowanie litografii, drukowanie offsetowe, obróbka papieru, kopiowanie zdjęć.

(111) 292841
(220) 2016 01 28
(210) 451772
(151) 2016 12 12
(441) 2016 05 09
(732) PANCZAKIEWICZ PAWEŁ PANCZAKIEWICZ ART. DESIGN,
Kraków, PL.
(540) P PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, biały, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18,
26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty [grafika], albumy, almanachy [roczniki], bilety, bloki listowe [papeteria],
bloki rysunkowe, broszury, czasopisma [periodyki], czcionki [cyfry
i litery], drukarskie zestawy przenośne [artykuły biurowe], etykiety
nie z materiału tekstylnego, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza [do pakowania lub zabezpieczania w transporcie], formularze [blankiety, druki], fotografie, galwanotypy [poligrafia], gazety, indeksy, skorowidze,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, kalka maszynowa,
kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie, kartki z życzeniami,
karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty indeksowe, karty pocztowe, katalogi, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały do nauczania [z wyjątkiem aparatów], materiały piśmienne, matryce do druku ręcznego, notatniki [notesy], notesy
podręczne, okładki, obwoluty [papiernictwo], okólniki, oleodruki,
papier, papier do elektrokardiografów, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania, papier do radiogramów, papier do zawijania,
papier mâché, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier
przebitkowy [materiały piśmienne], papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier Xuan [do chińskiego malarstwa i kaligrafii], papier
z miazgi drzewnej, płyty matrycowe, podręczniki [książki], prospekty, przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne],
publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, rejestry, księgi główne [książki], rozkłady, repertuary godzinowe [drukowane], rysunki
[ryciny], skoroszyty na dokumenty, szablony [artykuły piśmienne],
szyldy z papieru lub z kartonu, śpiewniki, tablice obliczeniowe, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, tablice szkolne,
taśmy lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych,
taśmy nasączone tuszem taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy papierowe, teczki, skoroszyty [artykuły biurowe],
wierszowniki, winkielaki, numeratory [poligrafia], wydruki graficzne,
zakładki do książek, zeszyty, 35 edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, powielanie dokumentów, kolportaż próbek, usługi przeglądu
prasy, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy
prasowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek,
druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, edycja tekstów, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru], wynajmowanie nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 40 apreturowanie papieru, usługi drukowania, drukowanie szablonów [wykroje,
rysunki], grawerowanie, introligatorstwo, drukowanie litografii, drukowanie offsetowe, obróbka papieru, kopiowanie zdjęć.
(111) 292842
(220) 2016 01 29
(151) 2016 12 12
(441) 2016 05 09
(732) IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Skórcz, PL.
(540) EUROFROST

(210) 451825
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(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały`, jasnożółty
(531) 01.15.17, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, ryby, wyroby i potrawy na bazie mięsa, drobiu lub ryb, warzywa i owoce w postaci schłodzonej lub
zamrożonej, warzywa i owoce przerobione na wszelkie sposoby,
wyroby i potrawy na bazie owoców lub warzyw, oleje i tłuszcze
jadalne, margaryna mieszanki tłuszczów jadalnych i innych składników, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, grzyby konserwowane, suszone, mrożone, galaretki jadalne, zupy, wyroby na bazie jaj, jogurty, konserwy mięsne, rybne,
warzywne, owocowe lub z mieszanek tych składników, kawior,
mleko i produkty mleczne, sery, potrawy i wyroby na bazie serów,
krokiety spożywcze, frytki, bita śmietana, zabielacze do kawy,
pasztety z wątróbki, potrawy na bazie składników zawartych w tej
klasie, 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze, słodycze, lody, przyprawy, aromaty do żywności, produkty zbożowe, cukier, słodziki, ciasta w proszku, budynie, kisiel, desery zawarte w tej klasie,
mąka i wyroby na bazie mąki, czekolada i wyroby na bazie czekolady, kakao i wyroby na bazie kakao, kawa i wyroby na bazie
kawy, substytuty kawy, herbata, galaretki owocowe jako słodycze,
sosy do potraw i deserów, majonez, makaron, potrawy na bazie
makaronu, miód i wyroby na bazie miodu, muesli, kukurydza prażona, musztarda, mięso w cieście, ozdoby jadalne do ciast, ozdoby
choinkowe jadalne, naleśniki, pierogi, knedle, kluski, pizze, placki,
uszka, paszteciki, ryż i potrawy na bazie ryżu, sushi, tortille, potrawy na bazie składników zawartych w tej klasie, 31 świeże płody
rolne, kwiaty, cebulki kwiatowe, świeże owoce i warzywa, świeże
grzyby i owoce runa leśnego, orzechy, kukurydza, korzenie jadalne, żywe ryby i owoce morza, nasiona, świeże oliwki, pokarm dla
zwierząt, rośliny żywe, sadzonki, 32 napoje bezalkoholowe, woda
mineralna, syropy do napojów, środki do wyrobu napojów, soki
i nektary owocowe i warzywne, piwo, 33 napoje alkoholowe,
wino, wyroby spirytusowe, wódka, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej mięsa, drobiu, ryb, warzyw i owoców-zarówno świeżych, zamrożonych, schłodzonych, jak i przerobionych, wyrobów
i potraw na bazie mięsa, drobiu, ryb, warzyw i owoców, wyrobów
na bazie ziemniaków, wyrobów na bazie makaronu, wyrobów
na bazie ryżu, wyrobów na bazie kaszy, wyrobów na bazie kukurydzy, wyrobów na bazie mąki, wyrobów piekarniczych, cukierniczych, słodyczy, lodów, przypraw, wody i napojów bezalkoholowych, piwa, alkoholi.
(111) 292843
(220) 2016 01 29
(151) 2016 12 20
(441) 2016 05 09
(732) DWELL WELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DW DWELL WELL
(540)

(210) 451860

(531) 26.05.99, 27.05.01
(510), (511) 36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami, kupno
i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
(111) 292844
(220) 2016 01 29
(151) 2016 12 20
(441) 2016 05 09
(732) BRZOZOWSKI RADOSŁAW, Gdynia, PL.
(540) Szlachetna FOTOGRAFIA

(210) 451861
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(540)

(732) GEMIUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GEMIUS ADREAL
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, biały
(531) 16.03.11, 27.05.01
(510), (511) 1 materiały fotograficzne, mianowicie: wszelkie odczynniki chemiczne (fotograficzne substancje chemiczne), utrwalacze fotograficzne, płyty fotograficzne, materiał światłoczuły, filmy
fotograficzne (nienaświetlone), sensybilizatotry, wywoływacze,
osłabiacze, emulsje fotograficzne, 16 albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, publikacje książkowe z zakresu fotografii, publikacje
periodyczne dotyczące fotografii, 35 usługi sprzedaży hurtowej lub
detalicznej materiałów fotograficznych, książek, albumów, fotografii artystycznej-prowadzone tradycyjnie lub on-line w tym za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług reklamowych, świadczenie usług w zakresie rozpowszechniania i publikowania reklam,
ogłoszeń reklamowych, tekstów reklamowych za pośrednictwem
mediów, a mianowicie sieci komputerowej, telewizji i prasy, usługi produkcji filmów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie usług
promocji i sprzedaży dla osób trzecich, 41 usługi wykonywania fotografii portretowej, reporterskiej, lotniczej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, kursów, warsztatów, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, kursów,
warsztatów w formie on-line’owej, usługi edukacyjne w zakresie
fotografii, organizowanie i prowadzenie sympozjów i zjazdów o tematyce fotograficznej i komputerowej, organizacja i obsługa konferencji i kongresów poświęconych fotografii, organizacja wystaw,
wernisaży i konkursów fotograficznych, fotoreportaże, nauczanie,
organizowanie obozów wakacyjnych, organizowanie konkursów
edukacyjnych, kształcenie praktyczne, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, usługi w zakresie fotografowania i wykonywania zdjęć, usługi fotografii studyjnej, portretowej, reportażowej, dokumentalnej oraz reklamowej, w tym usługi fotografii
wykonywanej techniką cyfrową oraz technikami tradycyjnymi
i manualnymi, usługi związane z prowadzeniem studia, atelier i pracowni fotograficznych, szkolenia z zakresu informatyki i technologii
informacyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe, przetwarzanie filmów fotograficznych
i kinematograficznych.
(111) 292845
(220) 2016 01 29
(210) 451863
(151) 2016 12 21
(441) 2016 05 09
(732) Diehl Stiftung & Co. KG, Norymberga, DE.
(540) W Diehl: przyszłość jest w Twoich rękach!
(510), (511) 16 ulotki, zawiadomienia, artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], pinezki, ołówki, pióra i długopisy, przyrządy do pisania, bloki
[artykuły papiernicze], artykuły piśmienne, zakładki do książek, papier i karton oraz wyroby w tym materiałów, plakaty, afisze, plakaty
z kartonu lub papieru, pocztówki, broszury, broszurki, 35 rekrutacja
personelu, marketing personalny, prezentowanie przedsiębiorstw
w Internecie i innych mediach, przygotowywanie reklam prasowych,
reklama w Internecie, reklamy online, publikowanie materiałów drukowanych, w tym w formie elektronicznej, dla celów reklamowych,
rozpowszechnianie reklam i materiałów reklamowych.
(111) 292846
(220) 2016 02 01
(210) 451875
(151) 2016 12 07
(441) 2016 05 09
(732) KOŁAKOWSKI MARCIN, Warszawa, PL.
(540) ARBUCAKE
(510), (511) 30 przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, 31 owoce świeże.
(111) 292847
(151) 2016 12 07

2231

(220) 2016 02 01
(441) 2016 05 09

(210) 451882

Kolor znaku: pomaranczowy, ciemnoszary
(531) 16.03.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe (software ładowalny),
35 badania rynku, badania marketingowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, sprzedaż programów
komputerowych, 42 oprogramowanie komputerowe jako usługa
[SaaS].
(111) 292848
(220) 2016 02 01
(151) 2016 12 07
(441) 2016 05 09
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Balsam Apostolski
(540)

(210) 451890

(531) 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry,
preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów
farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe
środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku
farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów
leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 292849
(220) 2016 02 01
(210) 451892
(151) 2016 12 07
(441) 2016 05 09
(732) Diehl Stiftung & Co. KG, Norymberga, DE.
(540) AT DIEHL: THE FUTURE IS IN YOUR HANDS!
(510), (511) 16 ulotki, zawiadomienia, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], pinezki, ołówki, pióra i długopisy, przyrządy do pisania, bloki [artykuły papiernicze], artykuły piśmienne, zakładki
do książek, papier i karton oraz wyroby z tych materiałów, plakaty,
afisze, plakaty z kartonu lub papieru, pocztówki, broszury, broszurki, 35 rekrutacja personelu, marketing personalny, prezentowanie
przedsiębiorstw w Internecie i innych mediach, przygotowywanie
reklam prasowych, reklama w Internecie, reklamy on-line, publikowanie materiałów drukowanych, w tym w formie elektronicznej dla
celów reklamowych, rozpowszechnianie reklam i materiałów reklamowych.
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(111) 292850
(220) 2016 02 01
(210) 451914
(151) 2016 12 07
(441) 2016 05 09
(732) ZAJDEL JOLANTA, Izabelin, PL.
(540) FILARY ZDROWIA
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do stosowania do celów medycznych, 16 czasopisma fachowe, czasopisma tematyczne, czasopisma
z dziedziny promocji zdrowego trybu życia, 35 dystrybucja materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), marketing, reklama (ulotki, prospekty druki próbki), rozpowszechnianie materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), sprzedaż (promocja) dla osób trzecich, 41 edukacja, kluby zdrowia, organizacja
i prowadzenie konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie książek,
czasopism, nauczanie w zakresie zdrowia, teksty (pisanie) inne niż
teksty reklamowe, 44 usługi klinik medycznych: udzielanie informacji zdrowotnej.
(111) 292851
(220) 2016 02 01
(210) 451917
(151) 2016 12 07
(441) 2016 05 09
(732) ELEKTROCIEPŁOWNIA MARCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radlin, PL.
(540) ELEKTROCIEPŁOWNIA MARCEL C 1908
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, żółty, czarny, czerwony
(531) 06.19.17, 09.01.06, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 dystrybucja energii, 40 wytwarzanie energii.
(111) 292852
(220) 2016 02 03
(151) 2016 12 23
(441) 2016 05 09
(732) IŞIK HAMDULLAH, Warszawa, PL.
(540) THE CHEF HOUSE
(540)

(210) 451971

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje i inne placówki gastronomiczne.
(111) 292853
(220) 2016 02 04
(210) 452050
(151) 2016 12 19
(441) 2016 05 09
(732) Andreas Oster Weinkellerei KG, COCHEM, DE.
(540) regiofair
(510), (511) 33 wina.
(111) 292854
(220) 2016 02 08
(210) 452133
(151) 2016 12 13
(441) 2016 05 09
(732) SARZYŃSKA BARBARA KAZIMIERA PIEKARNIA SARZYŃSKI
BARBARA SARZYŃSKA, Kazimierz Dolny, PL.
(540) SARZYŃSKI
(510), (511) 16 bloki listowe, czasopisma, foldery, fotografie, kalendarze, karty, kokardy papierowe, koperty, materiały drukowane,
materiały piśmienne, nalepki, naklejki, obrusy papierowe, opakowania z papieru, kartonu i/lub tworzyw sztucznych, papeteria,
papier, papier do zawijania, papier do pakowania, publikacje drukowane, serwetki papierowe, serwety na stół papierowe, ulotki,
29 dżemy, galaretki, kompoty, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, marmolada, oleje i tłuszcze jadalne,
przekąski na bazie owoców, produkty mleczne, sałatki owocowe,
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sałatki warzywne, 30 bułki, chleb, ciasta, ciastka, czekolada, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, miód, herbata, kakao, kanapki,
kawa, lody spożywcze, lukier do ciast, musy deserowe, naleśniki,
napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, produkty piekarnicze, produkty zbożowe, puddingi, wyroby cukiernicze i słodycze
(w tym ozdobne), żywność na bazie mąki, 32 koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, piwo, soki owocowe i warzywne,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda, 33 napoje
alkoholowe, 35 organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, reklama, usługi handlu
detalicznego artykułami papierowymi, drukowanymi, spożywczymi (w tym wyrobami cukierniczymi i piekarniczymi), napojami
alkoholowymi i bezalkoholowymi, 41 kształcenie praktyczne, nauczanie, organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkoleń), organizowanie przyjęć, rozrywka, 43 usługi
cukierni, hoteli, kawiarni, pensjonatów, piekarni, restauracji, obsługa gastronomiczna, wynajmowanie pomieszczeń, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.

(111) 292855
(220) 2016 02 08
(210) 452135
(151) 2016 12 13
(441) 2016 05 09
(732) SARZYŃSKA BARBARA KAZIMIERA PIEKARNIA SARZYŃSKI
BARBARA SARZYŃSKA, Kazimierz Dolny, PL.
(540) S Sarzyński pracownia artystyczna
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnoniebieski, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 bloki listowe, czasopisma, foldery, fotografie, kalendarze, karty, kokardy papierowe, koperty, materiały drukowane,
materiały piśmienne, nalepki, naklejki, obrusy papierowe, opakowania z papieru, kartonu i/lub tworzyw sztucznych, papeteria,
papier, papier do zawijania, papier do pakowania, publikacje drukowane, serwetki papierowe, serwety na stół papierowe, ulotki,
29 dżemy, galaretki, kompoty, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, marmolada, oleje i tłuszcze jadalne,
przekąski na bazie owoców, produkty mleczne, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, 30 bułki, chleb, ciasta, ciastka, czekolada, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, miód, herbata, kakao, kanapki,
kawa, lody spożywcze, lukier do ciast, musy deserowe, naleśniki,
napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, produkty piekarnicze, produkty zbożowe, puddingi, wyroby cukiernicze i słodycze
(w tym ozdobne), żywność na bazie mąki, 32 koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, piwo, soki owocowe i warzywne,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda, 33 napoje
alkoholowe, 35 organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, reklama, usługi handlu
detalicznego artykułami papierowymi, drukowanymi, spożywczymi (w tym wyrobami cukierniczymi i piekarniczymi), napojami
alkoholowymi i bezalkoholowymi, 41 kształcenie praktyczne, nauczanie, organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkoleń), organizowanie przyjęć, rozrywka, 43 usługi
cukierni, hoteli, kawiarni, pensjonatów, piekarni, restauracji, obsługa gastronomiczna, wynajmowanie pomieszczeń, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(111) 292856
(220) 2016 02 08
(210) 452137
(151) 2016 12 13
(441) 2016 05 09
(732) SARZYŃSKA BARBARA KAZIMIERA PIEKARNIA SARZYŃSKI
BARBARA SARZYŃSKA, Kazimierz Dolny, PL.
(540) SARZYŃSKI KAZIMIERZ DOLNY
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(540)

(732) PEGAS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawczyce, PL.
(540) PEGAS cafe
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, jasnobrązowy
(531) 03.07.03, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 bloki listowe, czasopisma, foldery, fotografie, kalendarze, karty, kokardy papierowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, obrusy papierowe, opakowania
z papieru, kartonu i/lub tworzyw sztucznych, papeteria, papier, papier do zawijania, papier do pakowania, publikacje drukowane, serwetki papierowe, serwety na stół papierowe, ulotki, 29 dżemy, galaretki, kompoty, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, marmolada, oleje i tłuszcze jadalne, przekąski na bazie
owoców, produkty mleczne, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
30 bułki, chleb, ciasta, ciastka, czekolada, dekoracje cukiernicze
do ciast, gofry, miód, herbata, kakao, kanapki, kawa, lody spożywcze,
lukier do ciast, musy deserowe, naleśniki, napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, produkty piekarnicze, produkty zbożowe,
puddingi, wyroby cukiernicze i słodycze (w tym ozdobne), żywność
na bazie mąki, 32 koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe,
piwo, soki owocowe i warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda, 33 napoje alkoholowe, 35 organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
reklama, usługi handlu detalicznego artykułami papierowymi, drukowanymi, spożywczymi (w tym wyrobami cukierniczymi i piekarniczymi), napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi, 41 kształcenie
praktyczne, nauczanie, organizowanie konkursów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów (szkoleń), organizowanie przyjęć, rozrywka, 43 usługi cukierni, hoteli, kawiarni, pensjonatów, piekarni,
restauracji, obsługa gastronomiczna, wynajmowanie pomieszczeń,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(111) 292857
(220) 2016 02 08
(210) 452168
(151) 2016 12 13
(441) 2016 05 09
(732) SARZYŃSKA BARBARA KAZIMIERA PIEKARNIA SARZYŃSKI
BARBARA SARZYŃSKA, Kazimierz Dolny, PL.
(540) OD SARZYŃSKICH
(510), (511) 16 bloki listowe, czasopisma, foldery, fotografie, kalendarze, karty, kokardy papierowe, koperty, materiały drukowane,
materiały piśmienne, nalepki, naklejki, obrusy papierowe, opakowania z papieru, kartonu i/lub tworzyw sztucznych, papeteria,
papier, papier do zawijania, papier do pakowania, publikacje drukowane, serwetki papierowe, serwety na stół papierowe, ulotki,
29 dżemy, galaretki, kompoty, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, marmolada, oleje i tłuszcze jadalne,
przekąski na bazie owoców, produkty mleczne, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, 30 bułki, chleb, ciasta, ciastka, czekolada, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, miód, herbata, kakao, kanapki,
kawa, lody spożywcze, lukier do ciast, musy deserowe, naleśniki,
napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, produkty piekarnicze, produkty zbożowe, puddingi, wyroby cukiernicze i słodycze
(w tym ozdobne), żywność na bazie mąki, 32 koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, piwo, soki owocowe i warzywne,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda, 33 napoje
alkoholowe, 35 organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, reklama, usługi handlu
detalicznego artykułami papierowymi, drukowanymi, spożywczymi (w tym wyrobami cukierniczymi i piekarniczymi), napojami
alkoholowymi i bezalkoholowymi, 41 kształcenie praktyczne, nauczanie, organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkoleń), organizowanie przyjęć, rozrywka, 43 usługi
cukierni, hoteli, kawiarni, pensjonatów, piekarni, restauracji, obsługa gastronomiczna, wynajmowanie pomieszczeń, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(111) 292858
(151) 2016 12 27

2233

(220) 2016 02 10
(441) 2016 05 23

(210) 452227

Kolor znaku: żółty, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 butelki szklane, filiżanki, kubki z papieru lub tworzyw
sztucznych, talerze, 30 herbata, kawa.
(111) 292859
(220) 2016 02 10
(151) 2016 12 23
(441) 2016 05 23
(732) PEGAS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawczyce, PL.
(540)

(210) 452228

Kolor znaku: żółty, fioletowy
(531) 04.03.05, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina,
paliwa silnikowe, ksyleny, smary, paliwa ropopochodne, dodatki niechemiczne do paliw, 7 dystrybutory paliw dla stacji benzynowych,
automaty do sprzedaży, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych,
elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, instalacje
do centralnego odkurzania, instalacje do mycia pojazdów, maszyny do mycia butelek, maszyny do napełniania butelek, maszyny
do zamykania butelek, maszyny i urządzenia do czyszczenia (elektryczne), maszyny na sprężone powietrze, młynki do kawy inne niż
obsługiwane ręcznie, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny,
odkurzacze, pakowarki, pompy paliwowe samonastawne, separatory, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do wulkanizacji,
urządzenia podnośnikowe, węże do odkurzaczy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej paliw, usługi sprzedaży hurtowej paliw, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji benzynowych (dla osób trzecich).
(111) 292860
(220) 2016 02 10
(210) 452231
(151) 2016 12 16
(441) 2016 05 23
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SONO
(510), (511) 3 chusteczki pielęgnacyjne, chusteczki perfumowane,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych.
(111) 292861
(220) 2015 02 27
(151) 2015 12 28
(441) 2015 06 08
(732) DOMASZEWSKA NATALIA, Warszawa, PL.
(540) PARLOY
(540)

(210) 439528

Kolor znaku: granatowy, złoty
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, produkty perfumeryjne, perfumy, pomadki do ust, preparaty do pielęgnacji skóry,
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szampony, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, preparaty
do makijażu, puder do makijażu, mydła, 5 preparaty farmaceutyczne,
35 prowadzenie usług w zakresie : sprzedaży detalicznej lub hurtowej środków farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, oferowanie w mediach produktów dla
handlu detalicznego.

(111) 292862
(220) 2015 10 16
(210) 448174
(151) 2016 11 28
(441) 2016 01 18
(732) URBANOWICZ KARINA, Mannheim, DE.
(540) MAGIA ROCKA
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów.
(111) 292863
(220) 2015 11 02
(210) 448774
(151) 2016 10 31
(441) 2016 02 01
(732) OIL-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowe Chechło, PL.
(540) O-T
(540)
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(510), (511) 37 budowa i konserwacja rurociągów, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz naprawy urządzeń telekomunikacyjnych,
usługi budowlane i naprawy w zakresie budownictwa telekomunikacji przewodowej i urządzeń, usługi inżynieryjnie w zakresie
budownictwa telekomunikacyjnego, 38 telekomunikacja, wypożyczanie czasowego dostępu do sieci światowej, informacja o telekomunikacji, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność
telefoniczna, łączność poprzez terminale komputerowe, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, 42 usługi opracowywania projektów
technicznych w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego, projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie projektów
technicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze
w dziedzinie komputerowej, projektowanie konstrukcji.

(111) 292866
(220) 2015 12 02
(151) 2016 11 21
(441) 2016 03 14
(732) RADOM JACEK JANUSZ, Cyganka, PL.
(540) Japan experts eksperci aut azjatyckich
(540)

(210) 449962

Kolor znaku: ciemnozielony, żółty, czerwony, niebieski
(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.01.16, 26.02.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 paliwa (również benzyny silnikowe), oleje przemysłowe, 36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami, 39 transport.
(111) 292864
(220) 2015 11 10
(151) 2016 12 14
(441) 2016 02 15
(732) MAZUR HENRYK, Wrocław, PL.
(540) MAZUR ENERGY
(540)

(210) 449048

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie zamówień handlowych w obrocie częściami i akcesoriami do samochodów / motoryzacji.

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.15.09, 26.15.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 rury i rurki metalowe, rury i rurki ze stali, 7 rury
kotłów stosowane w częściach maszyn i jako części maszyn,
35 sprzedaż: rur i rurek metalowych, rur i rurek ze stali, rur kotłów
stosowanych w częściach maszyn i jako części maszyn, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 40 obróbka metali, 42 badania techniczne, badania chemiczne, badania
w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, inżynieria techniczna.
(111) 292865
(220) 2015 11 24
(151) 2016 12 07
(441) 2016 02 29
(732) ELPOL TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) elpol telekom
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12

(210) 449626

(111) 292867
(220) 2015 12 03
(151) 2016 11 08
(441) 2016 03 14
(732) MASIEWICZ KATARZYNA, Olsztyn, PL.
(540) SKARBY WARMII
(540)

(210) 449972

Kolor znaku: ciemnobrązowy, beżowy
(531) 27.05.01, 26.11.01, 10.03.16, 14.05.23, 29.01.12
(510), (511) 30 miód, herbata, kawa, kawa nienaturalna, kakao, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, melasa(syropy), przyprawy.
(111) 292868
(220) 2015 12 11
(210) 450339
(151) 2016 11 29
(441) 2016 03 14
(732) GGPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) GeoExpo
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 41 organizowanie i obsługa konferencji.
(111) 292869
(220) 2015 12 14
(210) 450408
(151) 2016 12 08
(441) 2016 05 09
(732) GREGOR GRZEGORZ BARCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa, PL.
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(540) GREGOR
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 26.07.19, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 profile metalowe dla budownictwa jako materiały budowlane, 19 profile niemetalowe dla budownictwa, listwy przypodłogowe niemetalowe, profile naroża zewnętrznego niemetalowe,
profile naroża wewnętrznego niemetalowe, profile zamknięte niemetalowe, profile do suchego tynku niemetalowe, profile wykończeniowe niemetalowe, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów
z artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami
gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw
sztucznych do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi.
(111) 292870
(220) 2015 12 14
(210) 450460
(151) 2016 12 02
(441) 2016 04 11
(732) GODZISZ MARTA, JACHYM DOMINIKA BROADWAY MUSICAL
SCHOOL SPÓŁKA CYWILNA, Wilcza Góra, PL.
(540) BROADWAY MUSICAL SCHOOL
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 02.01.08, 02.01.16, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi artystów teatralnych, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, edukacja, informacja o edukacji, edukacja (nauczanie),
nauka gimnastyki, organizowanie imprez gimnastycznych, organizowanie imprez sportowych, sędziowanie na imprezach sportowych,
informacja o imprezach rozrywkowych, instruktaż w zakresie gimnastyki, usługi w zakresie kompozycji muzycznych, publikowanie
książek, produkcja nagrań dźwiękowych innych niż reklamowe, nauczanie, obozy sportowe, usługi obozów wakacyjnych w zakresie
rozrywki, realizacja spektakli, organizowanie konkursów w zakresie
edukacji lub rozrywki, wystawianie spektakli, spektakle na żywo, organizowanie spektakli, przedstawienia teatralne, rozrywka.
(111) 292871
(220) 2015 05 13
(210) 442456
(151) 2017 03 17
(441) 2015 08 31
(732) GÓROWSKI WIKTOR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE VICTOR, Koszyce Wielkie, PL.
(540) victor
(510), (511) 7 urządzenia do zmiękczania mięsa, 35 usługi sprowadzania towarów z zagranicy i sprzedaży w ilościach detalicznych
i hurtowych urządzeń gospodarstwa domowego do wyrobów mięsnych, informowanie w Internecie o wymienionych urządzeniach.
(111) 292872
(220) 2010 11 26
(210) 378236
(151) 2017 01 27
(441) 2011 02 28
(732) DIRECTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) DIRECTORS
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 35 agencje reklamowe, organizacja, prowadzenie i nadzór kampanii reklamowych, w tym projektowanie materiałów reklamowych, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie reklamy
i marketingu.

(111) 292873
(220) 2014 06 23
(210) 430343
(151) 2017 01 11
(441) 2014 10 13
(732) SZYMCZAK BERNARD SPEED, Oborniki Śląskie, PL.
(540) SPEEDTEST
(510), (511) 35 reklama w Internecie dla osób trzecich, 42 projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego.
(111) 292874
(220) 2016 02 29
(210) 452918
(151) 2017 04 06
(441) 2016 06 06
(732) CAPEK-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skrzyszów, PL.
(540) WENUS
(510), (511) 6 płyty drzwiowe metalowe, drzwi metalowe, okucia
drzwiowe metalowe, ościeżnice drzwiowe.
(111) 292875
(220) 2016 03 29
(210) 454208
(151) 2016 12 28
(441) 2016 07 04
(732) GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA, Pabianice, PL.
(540) ALICJA W KRAINIE GARÓW
(510), (511) 29 Ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Batony
na bazie orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie orzechów
i ziaren, Batony spożywcze na bazie orzechów, Befsztyk z siekanej
wołowiny (hamburger), Buliony, Burgery, Chili con carne (chili z mięsem), Cielęcina, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery wykonane z produktów mlecznych, Dipy, Drób, Dżemy,
Dziczyzna, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki składające się głównie
z owoców morza, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe posiłki
zawierające [głównie] jajka, Gotowe posiłki zawierające [głównie]
boczek, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Gotowe produkty z warzyw, Gotowy gulasz z curry, Guacamole, Gulasze, Hamburgery, Hummus, Indyk, Jogurty, Jaja ptasie i produkty z jaj, Kotlety
wieprzowe, Kotlety rybne, Koktajle mleczne, Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Koktaile lodowe, Mięsa wędzone, Mięsne nadzienia
do ciast, Mięso i wędliny, Nabiał i substytuty nabiału, Nadzienia
na bazie owoców do ciast typu cobbler, Nadzienia na bazie owoców
do placków i ciast, Nadziewane roladki z kapusty, Nadziewane skórki
z ziemniaków, Nadziewane ziemniaki, Napoje mleczne, Napoje
mleczne zawierające owoce, Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje na bazie jogurtu, Napoje na bazie mleka, Napoje na bazie mleka
o smaku czekolady, Napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, Napoje na bazie mleka zawierające kawę, Napoje przyrządzone
z mleka lub zawierające mleko, Napoje sporządzone z mleka, Napoje
z jogurtu, Napoje z produktów mlecznych, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Pasty rybne i z owoców morza, Pasztety, Pikle, Posiłki
gotowane składające się głównie z ryb, Potrawy mięsne gotowane,
Potrawy rybne, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Przekąski
na bazie mięsa, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie suszonych owoców,
Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie warzyw strączkowych, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski
z owoców, Przekąski ze skórek wieprzowych, Przekąski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Przetwory owocowe [dżemy],
Przystawki gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim
z owoców morza, Przystawki mrożone składające się głównie z kurczaka, Przystawki mrożone składające się głównie z owoców morza,
Przystawki na bazie warzyw, Rosół [zupa], Ryby, Ryby, owoce morza
i mięczaki, Sałatki gotowe, Sałatki na bazie ziemniaków, Sałatki owocowe, Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki warzywne, Sałatka
z kurczaka, Sałatka ziemniaczana, Wołowina, Wywar, bulion, Wywar
rybny, Wywar z kurczaka, Wywar z warzyw, Zapiekanka mięsno-
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-ziemniaczana (shepherd’s pie), Zapiekanka z bakłażanów, Zapiekanki [żywność], Ziemniaki, przetworzone, Zupy, Żywność przygotowywana z ryb, Uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, Tzatziki,
Warzywa gotowane, Warzywa grillowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane, Warzywa przetworzone, Warzywne pasty do smarowania, Wędliny, Wieprzowina, Wołowina, Wywar, bulion, Wywar rybny, Wywar z kurczaka, Wywar z warzyw,
30 Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Brioszki (drożdżowe bułeczki), Bułki nadziewane, Bułki z nadzieniem, Burrito, Calzone
[rodzaj pizzy w kształcie pieroga], Cheeseburgery, Chimichanga [rodzaj burrito], Chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), Chińskie
pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), Ciasta [słodkie lub słone],
Ciasta zawierające mięso, Ciasteczka cebulowe, Ciasteczka ryżowe,
Ciastka owsiane, Ciastka ryżowe [senbei], Ciastka z prosa, Ciasto kruche z szynką, Ciasto makaronowe nadziewane, Ciasto na bazie jaj,
Ciasto z przyprawionymi owocami, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Dania gotowe zawierające makaron,
Dania na bazie ryżu, Drób w cieście, Dziczyzna w cieście, Empanada
(nadziewany pieróg), Enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem
i przyprawiona ostrą papryką), Fajitas (grillowane mięso podawane
na pszennej lub kukurydzianej tortilli), Kanapki, Koreczki, kanapeczki, Lasagne, Makaron z serem, Makarony zawierające nadzienia, Mięso w cieście [gotowe], Mięso z warzywami w cieście [pot pie], Mięso
zapiekane w cieście, Nachos, Naleśniki, Owoce pod kruszonką, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski
na bazie pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie tortilli,
Przekąski na bazie zbóż, Przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, Przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, Przekąski sezamowe, Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski składające się głównie z chleba, Przekąski składające się głównie
ze zboża, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski
składające się głównie z ryżu, Przekąski wykonane z kukurydzy, Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wykonane z mąki zbożowej, Przekąski wykonane z mąki sojowej, Przekąski wykonane z mąki
kukurydzianej, Przekąski wykonane z mąki ryżowej, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane
ze skrobi zbożowej, Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, Przekąski zbożowe o smaku sera,
Quiche, Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], Risotto,
Ryba w cieście, Rybne kanapki, Ryż smażony po chińsku, Ryż z warzywami i wołowiną [bibimbap], Ryżowe pierożki, Sajgonki, Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, Sałatka z makaronu typu rurki, Samosy,
Sandwicze, Solone wyroby piekarnicze, Spaghetti i klopsy, Tarty solone, Tortille, Warzywa w cieście, Zawijana kanapka typu wrap, Zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, Batony zbożowe i energetyczne, Chleb, Ciasteczka solone, Ciastka serowe, Ciasto na biszkopty,
Czekoladki, Czekoladowe fondue, Deser puddingowy na bazie ryżu,
Desery z muesli, Gofry, Jabłka w cieście, Koreczki, kanapeczki, Kremy
czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania,
Lodowe słodycze, Masło czekoladowe, Mleczne wyroby cukiernicze,
Mrożone torty jogurtowe, Musy, Nugat, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe (galaretki-) [słodycze], Pasty
czekoladowe [do smarowania], Puddingi, Schłodzone desery, Słodkie
bułki, Słodycze [cukierki], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów
medycznych), Słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Sos czekoladowy, Tiramisu, Torty, Wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 35 reklama, usługi marketingowe, publikacja wyrobów drukarni (także w postaci elektronicznej)
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi
handlu hurtowego i detalicznego, również przez Internet, w zakresie
sprzedaży takich towarów jak artykuły kuchenne, przyrządy kuchenne, przybory kuchenne, naczynia stołowe, artykuły wyposażenia
i dekoracji wnętrz, żywność i napoje, 38 dostęp do informacji w Internecie, elektroniczna wymiana wiadomości za pomocą, czatów i forów internetowych, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line,
usługi udostępniania osobom trzecim internetowego forum dyskusyjnego, usługi portalu internetowego, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 usługi informacyjne w zakresie rozrywki, działalności rozrywkowej, rozrywki i form spędzania wolnego czasu,
udostępnianie publikacji elektronicznych, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem publikacji, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, organizacja, prowadzenie i aranżowanie
wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych, organizacja, prowadzenie
i aranżowanie konkursów i ceremonii wręczania nagród, publikowa-

Nr 7/2017

nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, także w Internecie,
43 doradztwo kulinarne, porady dotyczące przepisów kulinarnych,
usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, informacja o usługach
restauracyjnych, bary, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie
żywności i napojów w sklepach z pączkami, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie
posiłków i napojów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe,
restauracje serwujące delikatesy, restauracje z grillem, serwowanie
jedzenia i napojów, snack-bary, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, świadczenie usług
informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz
usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, świadczenie usług cateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług cateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie usług cateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na zjazdy, usługi barowe, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi cateringu zewnętrznego, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie kantyn, usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie dostarczania
napojów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi świadczone przez bary bistro, usługi snack-barów, usługi restauracji szybkiej
obsługi, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi
osobistych kucharzy, usługi mobilnych restauracji, usługi cateringowe, usługi kafeterii samoobsługowych.

(111) 292876
(220) 2016 06 09
(210) 457625
(151) 2016 12 23
(441) 2016 08 01
(732) KORZENIOWSKI ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) HYDROCHEM
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, 37 usługi budowlane, naprawy
instalacji sanitarnych, usługi w zakresie instalacji grzewczych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(111) 292877
(220) 2016 09 06
(210) 461176
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) SEMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzanowice, PL.
(540) MAKOWEN
(510), (511) 30 masa makowa, gotowe nadzienie makowe do słodkich wypieków.
(111) 292878
(220) 2016 10 30
(210) 463332
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) Bahlsen GmbH & Co. KG, Hannover, DE.
(540) PICCADILLY
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, mrożone owoce, owoce konserwowane, suszone owoce, gotowane owoce, mrożone warzywa, konserwowane warzywa, suszone warzywa,
gotowane warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jajka, mleko, oleje
jadalne, tłuszcze jadalne, pokarmy ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, rodzynki, suszone orzechy, prażone orzechy, orzeszki solone,
pikantne orzechy, żelatyna, jogurt, produkty mleczne i substytuty
mleka, pochodne mleka, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy, mąka, produkty zbożowe, chleb, ciasto,
wyroby cukiernicze, lody, miód, melasa, drożdże, proszek do pie-
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czenia, sól, musztarda, ocet winny, sosy (przyprawy), przyprawy,
lód, ciasteczka, herbatniki jako aperitif, herbatniki waflowe, ciastka,
czekolada, produkty na bazie czekolady, tabliczki czekolady, pralinki, wyroby piekarnicze, słodycze, marcepan, produkty spożywcze
wykonane z pszenicy, produkty żywnościowe wykonane z ryżu, produkty spożywcze wykonane z kukurydzy, dmuchane przekąski kukurydziane oraz ryżowe, gofry i wafle, 41 usługi rozrywkowe, działalność usługowa związana ze sportem, działalność usługowa związana
z kulturą.

(111) 292879
(220) 2016 01 25
(210) 451640
(151) 2016 11 16
(441) 2016 04 25
(732) PUSZKARSKA-WIKTOROWSKA AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) deko ratuj
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.01.04, 26.02.07, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna: gresy, glazury, terakoty, kamień, tkaniny dekoracyjne, żaluzje, rolety, meble, oświetlenie,
37 usługi budowlane w zakresie wnętrz mieszkaniowych oraz obiektów użyteczności publicznej, 42 projektowanie wnętrz mieszkaniowych oraz obiektów użyteczności publicznej.
(111) 292880
(220) 2016 02 05
(151) 2016 11 30
(441) 2016 05 09
(732) BILGINSOY ISMET, Rosanów, PL.
(540) R RAMONIS NEW LINE www.ramonis.eu
(540)

(210) 452095

(111) 292882
(220) 2016 02 19
(151) 2016 11 24
(441) 2016 05 23
(732) MAJCHER MAŁGORZATA, Warszawa, PL.
(540) Seaweex
(540)

2237
(210) 452529

Kolor znaku: jasnozielony
(531) 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 292883
(220) 2016 02 22
(151) 2016 11 15
(441) 2016 05 23
(732) OLEJNICZAK MIROSŁAW, Kamień, PL.
(540) FPC
(540)

(210) 452605

Kolor znaku: błękitny, czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 nagrane, programy komputerowe, komputerowe
programy software ładowalne, software stałe, oprogramowanie
komputerowe, programy gier komputerowych, kasy rejestrujące,
komputery, monitory, drukarki, modemy, interfejsy, myszy, akcesoria komputerowe nie wymienione w pozostałych klasach, płyty CD,
DVD, dyskietki.
(111) 292884
(220) 2016 02 23
(210) 452663
(151) 2016 11 18
(441) 2016 05 23
(732) ZABAWIŃSKI SŁAWOMIR WOODLEGS COMPANY,
Radomsko, PL.
(540) WOODLEGS COMPANY
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 elementy drewniane do mebli.
Kolor znaku: szary, bordowy
(531) 26.03.01, 26.03.18, 26.04.02, 25.07.08, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież męska i damska.
(111) 292881
(220) 2016 02 16
(210) 452407
(151) 2016 12 07
(441) 2016 05 23
(732) AD VERBUM. ANALIZY I ROZWIĄZANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) DUMNI Z POLSKI
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13, 09.05.15
(510), (511) 18 torby na zakupy, 25 odzież, 35 reklama.

(111) 292885
(220) 2016 02 24
(210) 452715
(151) 2016 11 24
(441) 2016 06 06
(732) FABRYKA ROZSĄDKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Iwiczna, PL.
(540) goforguide.com personal guide
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, rezerwowanie miejsc
na podróże, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu,
41 informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, zwiedzanie turystyczne, publikowanie reportaży,
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książek, publikowanie tekstów [innych niż reklamowe], publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, nagrywanie filmów
na taśmach wideo [filmowanie], produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 292886
(220) 2016 02 29
(151) 2016 12 08
(441) 2016 06 06
(732) BRUSKI ŁUKASZ MARIAN, Ciechocinek, PL.
(540) CZYNNIE PL
(540)

(210) 452969

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 kluby zdrowia, poprawianie kondycji, kultura fizyczna, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, prowadzenie zajęć fitness, usługi trenera osobistego,
instruktaż w zakresie gimnastyki, informacja o rekreacji, 43 przygotowywanie dań i napojów na wynos, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie dań-żywność i napoje na zamówienie oraz ich dostawa, 44 poradnictwo z zakresu dietetyki i zdrowego odżywiania,
zabiegi korygujące sylwetkę.
(111) 292887
(220) 2016 02 29
(210) 452977
(151) 2016 11 29
(441) 2016 06 06
(732) EUROCASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) Chiefs
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, przybory dla palaczy, zapałki.
(111) 292888
(220) 2016 03 01
(210) 453040
(151) 2016 11 18
(441) 2016 06 06
(732) HAIR COLOR D. WODZIŃSKA-BURZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA,
Chyliczki, PL.
(540) F FUNKY COLOR
(540)

(531) 27.05.17, 27.05.21, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.05
(510), (511) 3 farby do włosów, tonery do włosów, lakiery do paznokci.
(111) 292889
(220) 2016 03 09
(210) 453308
(151) 2016 12 05
(441) 2016 06 20
(732) MIĘDZYZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY GRANAT
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, Skarżysko-Kamienna, PL.
(540) ZKS GRANAT 1928
(540)
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(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów jako gadżety reklamowe, albumy, afisze, druki, kalendarze, plakaty, torby
papierowe, proporce papierowe, pióra, ołówki, długopisy, notesy,
zeszyty, bloki, segregatory, zakładki do książek, papierowe i kartonowe podstawki pod kieliszki, szklanki, kubki i kufle do napojów,
etykiety samoprzylepne, papierowe daszki przeciwsłoneczne, wachlarze papierowe, papier listowy, papeterie, serwetki papierowe,
podstawki do piór, długopisów i ołówków, podpórki do książek,
przyciski do papieru, chorągiewki papierowe, opakowania, prospekty, broszury, fotografie, 25 odzież, obuwie, bielizna osobista, odzież
sportowa i rekreacyjna, nakrycia głowy, daszki przeciwsłoneczne,
szaliki, szale, chusty, szarfy, krawaty, bluzki, bluzy, kombinezony, koszule, koszulki, kurtki, szorty, trykoty, galanteria odzieżowa, apaszki,
skarpety, 35 usługi reklamowe, reklama banerowa, reklama radiowa,
reklama w czasopismach, reklama na bilbordach elektronicznych,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pośrednictwo w zakresie transferu zawodników,
41 usługi z zakresu kultury fizycznej i sportu, organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych profesjonalnych i amatorskich, organizowanie festynów i innych imprez sportowych, rekreacyjnych,
kulturalnych, rozrywkowych, zjazdów, konferencji, wystaw, targów,
pokazów, działalność wydawnicza, szkolenia, kursy, produkcja filmów, usługi w zakresie rekreacji, usługi związane z użytkowaniem
i wynajmowaniem obiektów sportowych, stadionów, hal, pomieszczeń, urządzeń i sprzętu sportowego, prowadzenie szkoleń i treningów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, usługi krzewienia kultury fizycznej poprzez publikowanie tekstów, nagrywanie
audycji i filmów.

(111) 292890
(220) 2016 03 15
(210) 453673
(151) 2016 11 22
(441) 2016 06 20
(732) KOWALCZYK PATRYCJA PK CONSULTING, Dziewki, PL.
(540) gierkrówka
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw w restauracjach, barach, snack-barach, usługi restauracyjne,
usługi barów przekąskowych, usługi restauracyjne przygotowujące
żywność na wynos, usługi kateringowe-dostarczanie żywności, dostarczanie żywności na zamówienie, usługi przygotowywania żywności, przygotowywanie i oferowanie żywności na wynos.
(111) 292891
(220) 2016 03 15
(210) 453692
(151) 2016 11 22
(441) 2016 06 20
(732) CYKOWSKI KRZYSZTOF P.W. PAKO, Rybnik, PL.
(540) P PAKO JEANS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 pasy skórzane, portfele, torebki, saszetki, plecaki, torby na zakupy, torby podróżne, 25 bielizna osobista, koszule męskie,
krawaty, bluzy, swetry, spodnie, spodenki, kąpielówki, opaski na głowę, getry, rajstopy, legginsy, czapki, kapelusze, szale, szaliki, szelki,
skarpety, rękawice odzieżowe, paski do odzieży, ubrania wierzchnie.
Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały, zielony
(531) 26.04.03, 26.04.16, 26.04.11, 05.03.20, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.14, 26.03.02, 26.03.05

(111) 292892
(220) 2016 03 15
(210) 453699
(151) 2016 11 25
(441) 2016 06 20
(732) OMILIANOWICZ DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO
TRANSPORTOWO HANDLOWE TRANS-SYP, Puławy, PL.
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(540) TRANSSYP
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, w tym w szczególności: asfalt, nawierzchnie asfaltowe, alabaster, zaprawa azbestowa,
cement azbestowy, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa: bitumy, tektura budowlana [asfaltowana], konstrukcje budowlane niemetalowe, kamień budowlany, budynki niemetalowe przenośne,
cement, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały do pokryć
nawierzchni dróg, wyroby kamieniarskie, kamienie żaroodporne,
kamień, klinkier-kruszywo, nawierzchnie tłuczniowe, ogniotrwałe
materiały budowlane, niemetalowe, piasek litograficzny [srebrny],
piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, sztuczny kamień, tłuczeń, żwir, żwir gruboziarnisty, 37 usługi
budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, w tym w szczególności:
asfaltowanie, budownictwo, kamieniarstwo, nadzór budowlany,
oczyszczanie dróg, piaskowanie, układanie nawierzchni drogowych,
usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, zabezpieczanie przed wilgocią [budownictwo], 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży,
w tym w szczególności: dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, usługi kierowców, przewożenie ładunków, przewóz
samochodami ciężarowymi, rozładunek, transport samochodowy,
składowanie, dostarczanie towarów, składowanie towarów, pośrednictwo w transporcie, transport i wyładunek odpadów.
(111) 292893
(220) 2016 03 15
(210) 453719
(151) 2016 12 06
(441) 2016 06 20
(732) KAPUSTKA KRZYSZTOF, DYCHTOŃ SEBASTIAN, JUREK
MARCIN FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KDJ SPÓŁKA CYWILNA,
Tarnów, PL.
(540) R2G READY TO GROW
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 26.13.25, 26.13.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty mleczne, 30 mąka i produkty zbożowe,
32 wody mineralne i gazowane oraz napoje bezalkoholowe.
(111) 292894
(220) 2016 03 18
(210) 453838
(151) 2016 11 30
(441) 2016 06 20
(732) SCANWIR ŁUKASZ WOJTKUN RAFAŁ PANKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Stargard, PL.
(540) scanwir
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 14.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje dla transportu, wyroby ślusarskie, inne wyroby z metali nieujęte w innych klasach, 7 maszyny
do obróbki mechanicznej drewna, obrabiarki, frezarki, w tym dolnowrzecionowe i górnowrzecionowe, wiertarki, wiertarki wielowrze-
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cionowe, narzędzia i przyrządy ręczne z napędem elektrycznym, hydraulicznym, mechanicznym i pneumatycznym, piły [maszyny], piły
tarczowe z podcinaczem, czopy (części maszyn), koła pasowe, koła
zębate, obrabiarki, osłony maszyn, pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, podajniki (części maszyn] prasy (maszyny
do celów przemysłowych], przenośniki [maszyny], stoły do maszyn,
taśmowe (przenośniki-).wały transmisyjne inne niż do pojazdów
lądowych, 8 wiertarko-frezarki, piły [narzędzia], narzędzia ręczne
sterowane ręcznie, 37 instalacja, konserwacja i naprawy maszyn
i urządzeń, regeneracja maszyn i części zużytych lub częściowo
zniszczonych, 40 metale obróbka ścierna, obróbka skrawaniem, obróbka cieplna, frezowanie, platerowanie metali, spawanie metali.

(111) 292895
(220) 2016 03 21
(210) 453930
(151) 2016 11 29
(441) 2016 06 20
(732) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BLIZAN
(510), (511) 5 antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemiczne,
antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów
leczniczych, balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy
diety, biologiczne preparaty do celów medycznych, chemiczno-farmaceutyczne preparaty, cukierki do celów leczniczych, czopki,
detergenty do celów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne
preparaty, środki przeciw gorączce, preparaty przeciw hemoroidom, hormony do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, środki
przeciw migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, środki nasenne, środki na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne do odchudzania, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze suplementy
diety, środki do leczenia oparzeń, pastylki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do przemywania pochwy,
pomady do celów medycznych, preparaty medyczne na porost
włosów, preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, przeciwbólowe
środki, środki przeczyszczające, plastry przylepne, taśmy przylepne
do celów medycznych, plastry samoprzylepne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw
słonecznym oparzeniom, syropy do użytku farmaceutycznego,
szczepionki, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla
testów ciążowych, środki trawienne do celów farmaceutycznych,
uspokajające leki, wazelina do celów leczniczych, witaminowe
preparaty, woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 42 analizy chemiczne,
badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], usługi świadczone przez laboratoria naukowe, projektowanie opakowań.
(111) 292896
(220) 2016 03 21
(210) 453937
(151) 2016 12 01
(441) 2016 06 20
(732) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ATASTYN
(510), (511) 5 antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemiczne,
antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów
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leczniczych, balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy
diety, biologiczne preparaty do celów medycznych, chemiczno-farmaceutyczne preparaty, cukierki do celów leczniczych, czopki,
detergenty do celów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne
preparaty, środki przeciw gorączce, preparaty przeciw hemoroidom, hormony do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, środki
przeciw migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, środki nasenne, środki na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne do odchudzania, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze suplementy
diety, środki do leczenia oparzeń, pastylki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do przemywania pochwy,
pomady do celów medycznych, preparaty medyczne na porost
włosów, preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, przeciwbólowe
środki, środki przeczyszczające, plastry przylepne, taśmy przylepne
do celów medycznych, plastry samoprzylepne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw
słonecznym oparzeniom, syropy do użytku farmaceutycznego,
szczepionki, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla
testów ciążowych, środki trawienne do celów farmaceutycznych,
uspokajające leki, wazelina do celów leczniczych, witaminowe
preparaty, woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 42 analizy chemiczne,
badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], usługi świadczone przez laboratoria naukowe, projektowanie opakowań.

(111) 292897
(220) 2016 03 21
(210) 453938
(151) 2016 12 05
(441) 2016 06 20
(732) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ARTEPRIL
(510), (511) 5 antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemiczne,
antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów
leczniczych, balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy
diety, biologiczne preparaty do celów medycznych, chemiczno-farmaceutyczne preparaty, cukierki do celów leczniczych, czopki,
detergenty do celów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne
preparaty, środki przeciw gorączce, preparaty przeciw hemoroidom, hormony do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, środki
przeciw migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, środki nasenne, środki na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne do odchudzania, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze suplementy
diety, środki do leczenia oparzeń, pastylki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do przemywania pochwy,
pomady do celów medycznych, preparaty medyczne na porost
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włosów, preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, przeciwbólowe
środki, środki przeczyszczające, plastry przylepne, taśmy przylepne
do celów medycznych, plastry samoprzylepne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw
słonecznym oparzeniom, syropy do użytku farmaceutycznego,
szczepionki, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla
testów ciążowych, środki trawienne do celów farmaceutycznych,
uspokajające leki, wazelina do celów leczniczych, witaminowe
preparaty, woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 42 analizy chemiczne,
badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], usługi świadczone przez laboratoria naukowe, projektowanie opakowań.

(111) 292898
(220) 2016 03 21
(210) 453940
(151) 2016 12 02
(441) 2016 06 20
(732) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ALCETYR
(510), (511) 5 antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemiczne,
antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów
leczniczych, balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy
diety, biologiczne preparaty do celów medycznych, chemiczno-farmaceutyczne preparaty, cukierki do celów leczniczych, czopki,
detergenty do celów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne
preparaty, środki przeciw gorączce, preparaty przeciw hemoroidom, hormony do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, środki
przeciw migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, środki nasenne, środki na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne do odchudzania, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze suplementy
diety, środki do leczenia oparzeń, pastylki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do przemywania pochwy,
pomady do celów medycznych, preparaty medyczne na porost
włosów, preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, przeciwbólowe
środki, środki przeczyszczające, plastry przylepne, taśmy przylepne
do celów medycznych, plastry samoprzylepne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw
słonecznym oparzeniom, syropy do użytku farmaceutycznego,
szczepionki, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla
testów ciążowych, środki trawienne do celów farmaceutycznych,
uspokajające leki, wazelina do celów leczniczych, witaminowe
preparaty, woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 42 analizy chemiczne,
badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], usługi świadczone przez laboratoria naukowe, projektowanie opakowań.
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(111) 292899
(220) 2016 03 21
(210) 453942
(151) 2016 12 01
(441) 2016 06 20
(732) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ARTECET
(510), (511) 5 antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemiczne,
antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów
leczniczych, balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy
diety, biologiczne preparaty do celów medycznych, chemiczno-farmaceutyczne preparaty, cukierki do celów leczniczych, czopki,
detergenty do celów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne
preparaty, środki przeciw gorączce, preparaty przeciw hemoroidom, hormony do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, środki
przeciw migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, środki nasenne, środki na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne do odchudzania, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze suplementy
diety, środki do leczenia oparzeń, pastylki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do przemywania pochwy,
pomady do celów medycznych, preparaty medyczne na porost
włosów, preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, przeciwbólowe
środki, środki przeczyszczające, plastry przylepne, taśmy przylepne
do celów medycznych, plastry samoprzylepne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw
słonecznym oparzeniom, syropy do użytku farmaceutycznego,
szczepionki, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla
testów ciążowych, środki trawienne do celów farmaceutycznych,
uspokajające leki, wazelina do celów leczniczych, witaminowe
preparaty, woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 42 analizy chemiczne,
badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], usługi świadczone przez laboratoria naukowe, projektowanie opakowań.
(111) 292900
(220) 2016 03 21
(210) 453944
(151) 2016 12 01
(441) 2016 06 20
(732) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ALOPRAN
(510), (511) 5 antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemiczne,
antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów
leczniczych, balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy
diety, biologiczne preparaty do celów medycznych, chemiczno-farmaceutyczne preparaty, cukierki do celów leczniczych, czopki,
detergenty do celów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne
preparaty, środki przeciw gorączce, preparaty przeciw hemoroidom, hormony do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, środki
przeciw migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwie-
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rząt, napoje lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, środki nasenne, środki na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne do odchudzania, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze suplementy
diety, środki do leczenia oparzeń, pastylki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do przemywania pochwy,
pomady do celów medycznych, preparaty medyczne na porost
włosów, preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, przeciwbólowe
środki, środki przeczyszczające, plastry przylepne, taśmy przylepne
do celów medycznych, plastry samoprzylepne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw
słonecznym oparzeniom, syropy do użytku farmaceutycznego,
szczepionki, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla
testów ciążowych, środki trawienne do celów farmaceutycznych,
uspokajające leki, wazelina do celów leczniczych, witaminowe
preparaty, woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 42 analizy chemiczne,
badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], usługi świadczone przez laboratoria naukowe, projektowanie opakowań.

(111) 292901
(220) 2016 03 21
(151) 2016 12 15
(441) 2016 06 20
(732) EXEC BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) EXEC
(540)

(210) 453921

(531) 27.05.01, 07.01.08, 26.11.13
(510), (511) 37 wynajem sprzętu budowlanego, budowa i konserwacja rurociągów, budownictwo, wynajem koparek, 39 wypożyczanie
samochodów.
(111) 292902
(220) 2016 03 21
(210) 453923
(151) 2016 12 14
(441) 2016 06 20
(732) OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OPOKA TFI
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, jasnozielony, czarny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.10
(510), (511) 36 analizy finansowe, zarządzanie finansami, finansowa
wycena [ubezpieczenia, banki, nieruchomości], finansowe doradztwo, finansowe informacje, finansowe operacje, usługi finansowe,
tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi funduszy zabezpieczających, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, operacje finansowe, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, usługi powiernicze,
ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, informacje
w sprawach ubezpieczenia.
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(111) 292903
(220) 2016 03 21
(210) 453945
(151) 2016 11 30
(441) 2016 06 20
(732) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ALEPRAZ
(510), (511) 5 antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemiczne, antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów
leczniczych, balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy
diety, biologiczne preparaty do celów medycznych, chemiczno-farmaceutyczne preparaty, cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty do celów medycznych, diagnostyczne preparaty
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, środki przeciw gorączce, preparaty przeciw hemoroidom, hormony do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe
do celów farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych,
leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, środki przeciw migrenie, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, środki nasenne, środki
na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne do odchudzania,
odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze suplementy diety, środki do leczenia oparzeń, pastylki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych,
płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne
przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp,
płyny do przemywania pochwy, pomady do celów medycznych,
preparaty medyczne na porost włosów, preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub
weterynaryjnych, przeciwbólowe środki, środki przeczyszczające,
plastry przylepne, taśmy przylepne do celów medycznych, plastry
samoprzylepne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, syropy do użytku farmaceutycznego, szczepionki, środki przeciwko
pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla testów ciążowych, środki
trawienne do celów farmaceutycznych, uspokajające leki, wazelina do celów leczniczych, witaminowe preparaty, woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw
zaparciom, żywność dla niemowląt, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 42 analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], usługi świadczone przez
laboratoria naukowe, projektowanie opakowań.
(111) 292904
(220) 2016 03 23
(151) 2016 11 25
(441) 2016 07 04
(732) MATRAS ADAM, Poznań, PL.
(540) BETTY M MB
(540)

(210) 453997

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 18 parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Usługi w zakresie handlu towarami takimi
jak: parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, odzież, obuwie, nakrycia
głowy.
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(111) 292905
(220) 2016 03 23
(210) 454039
(151) 2016 12 06
(441) 2016 07 04
(732) IWANOW JERZY BIURO DORADZTWA TECHNICZNEGO
ECONCORR, Warszawa, PL.
(540) ECONCORR
(510), (511) 2 farby, w tym także do gruntowania, środki przeciwkorozyjne do metali, w tym także powłoki do zabezpieczania podwozi
i profili zamkniętych nadwozi pojazdów, preparaty zapobiegające
matowieniu metali, taśmy antykorozyjne, 7 urządzenia technologiczne i pomocnicze do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych
w tym także pistolety malarskie (rozpryskowe i elektrostatyczne),
42 doradztwo fachowe w dziedzinie ochrony przed korozją, w tym:
dobór inhibitorów korozji, opracowanie metod zabezpieczania
przed korozją, dobór urządzeń technologicznych i materiałów antykorozyjnych, ekspertyzy inżynierskie w dziedzinie ochrony przed
korozją.
(111) 292906
(220) 2016 03 24
(210) 454051
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 04
(732) WYŻSZA SZKOŁA KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ,
Toruń, PL.
(540) tilma
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, żółty,
ciemnopomarańczowy, jasnopomarańczowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe systemu operacyjnego, anteny, dyski komputerowe, urządzenia do transmisji dźwięku, filmy
kinematograficzne, kamery filmowe, kamery wizyjne, wideokasety, programy komputerowe, urządzenia do montażu filmów, dyski i taśmy do nagrywania dźwięku, aparaty i ekrany projekcyjne,
aparaty radiowe, słuchawki na uszy, szyldy nie zawarte w innych
klasach, taśmy wideo, suflery telewizyjne, 16 wydawnictwa literackie, wydawnictwa książkowe, wydawnictwa reklamowe, plakaty,
fotografie, 35 usługi w zakresie produkcji reklam telewizyjnych,
radiowych, internetowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie miejsca i czasu na umieszczanie ogłoszeń lub reklam w środkach masowego przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, prowadzenie punktów sprzedaży detalicznej elektrycznego
sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowotelewizyjnych, prowadzenie punktów sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych, usługi sprzedaży detalicznej prowadzone przez domy sprzedaży wysyłkowej w wyżej wymienionym
zakresie, 38 usługi agencji informacyjnej w zakresie wiadomości,
rozpowszechnianie (nadawanie) programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, transmisja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie: obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, 41 usługi
studia filmowego, produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych,
reportaży, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, przygotowanie i organizowanie programów telewizyjnych, organizacja
i reprodukcja nagrań cyfrowych, radiowych, płytowych i innych nagrań audio-wideo, usługi w zakresie wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej
filmów obcojęzycznych, prowadzenie kursów edukacyjnych i korespondencyjnych.
(111) 292907
(220) 2016 03 24
(210) 454052
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 04
(732) WYŻSZA SZKOŁA KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ,
Toruń, PL.
(540) MUZYKA przy Kawie
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(540)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi studia filmowego, produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży, organizacja produkcji filmowej
i telewizyjnej, przygotowanie i organizowanie programów telewizyjnych, organizacja i reprodukcja nagrań cyfrowych, radiowych, płytowych i innych nagrań audio-wideo, usługi w zakresie wynajmowania
studia nagraniowego, filmowego, opracowanie i udźwiękowienie
wersji polskiej filmów obcojęzycznych, prowadzenie kursów edukacyjnych i korespondencyjnych.
(111) 292908
(220) 2016 03 24
(210) 454055
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 04
(732) WYŻSZA SZKOŁA KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ,
Toruń, PL.
(540) RENTGEN POLITYCZNY
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.09, 01.15.24
(510), (511) 41 usługi studia filmowego, produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży, organizacja produkcji filmowej
i telewizyjnej, przygotowanie i organizowanie programów telewizyjnych, organizacja i reprodukcja nagrań cyfrowych, radiowych, płytowych i innych nagrań audio-wideo, usługi w zakresie wynajmowania
studia nagraniowego, filmowego, opracowanie i udźwiękowienie
wersji polskiej filmów obcojęzycznych, prowadzenie kursów edukacyjnych i korespondencyjnych.
(111) 292909
(220) 2016 03 24
(210) 454064
(151) 2016 12 06
(441) 2016 07 04
(732) SZUDY KATARZYNA, KLUBA SZYMON HR CONTACT SPÓŁKA
CYWILNA, Jasionka, PL.
(540) HR CONTACT
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania rynku, biuro pośrednictwa pracy, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej, usługi organizowania wystaw
i targów w celach reklamowych, opracowanie CV dla osób trzecich,
pośrednictwo pracy dla osób trzecich, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, przygotowanie
zeznań podatkowych, reklama oraz jej prowadzenie za pomocą sieci
komputerowej, reklama ogłoszeniowa, rekrutacja i dobór personelu
za pomocą metod psychotechniki, wyszukiwanie miejsc pracy dla
bezrobotnych, 36 analizy finansowe, biura informacji kredytowej,
doradztwo i usługi finansowe, ekspertyzy do celów fiskalnych, informacje finansowe i bankowe, pozyskiwanie umów dla osób trzecich, pozyskiwanie kapitału finansowego, pozyskiwanie funduszy
dla rozwoju nowych technologii na wynalazki i dla wynalazców oraz
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dla instytucji badawczych, prowadzenie operacji bankowych, finansowych i walutowych, ściąganie należności, tworzenie funduszy inwestycyjnych, transakcje finansowe, usługi w zakresie prowadzenia
kart kredytowych, 45 alternatywne rozwiązywanie sporów, badania
prawne i usługi arbitrażowe, badanie przeszłości osób, mediacje,
usługi pomocy w prowadzeniu spraw spornych, usługi w zakresie
przygotowania dokumentów prawnych.

(111) 292910
(220) 2016 03 24
(210) 454081
(151) 2016 11 30
(441) 2016 07 04
(732) SKRZYPCZAK MARCIN HETERIA, Poznań, PL.
(540) EFEKCIARNIA
(510), (511) 35 sprzedaż (promocja-) dla osób trzecich, 41 publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, 42 dekoracja wnętrz
(projektowanie-).
(111) 292911
(220) 2016 02 10
(151) 2016 12 20
(441) 2016 05 23
(732) KAZMIEROWICZ KRZYSZTOF, Wrocław, PL.
(540)

(210) 452237

Kolor znaku: srebrny, niebieski, biały, czarny
(531) 26.13.25, 24.17.21, 24.17.15, 26.01.16, 29.01.14
(510), (511) 16 broszury, drukowane publikacje, materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów), książki, materiały instruktarzowe
i szkoleniowe, 35 prowadzenie handlu detalicznego dla towarów
o tematyce Feng Shui i astrologii chińskiej jak: nagrania audio i video,
książki, czasopisma, kalendarze, broszury, kompasy, kompasy Luo
Pan, lustra Ba Gua, gadżety do wystroju wnętrz, amulety, kamienie
półszlachetne, doradztwo specjalistyczne w sprawach organizowania działalności gospodarczej, 41 kształcenie praktyczne (pokazy),
gimnastyka (instruktaż), organizowanie i prowadzenia warsztatów
(szkolenia), usługi trenera osobistego, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, organizowanie i obsługa konferencji, 42 projektowanie
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, usługi projektowania wnętrz uwzględniające zasady feng shui, wzornictwo przemysłowe, 45 ustalanie horoskopów.
(111) 292912
(220) 2016 02 10
(151) 2016 12 23
(441) 2016 05 23
(732) CHAWCHUNOWICZ KAZIMIERZ, Lubań, PL.
(540) ZAKMET
(540)

(210) 452244

Kolor znaku: szary, niebieski, ciemnoszary, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 obrabiarki, 11 wyciągi do wentylacji, 40 obróbka materiałów-metale.
(111) 292913
(220) 2016 02 15
(210) 452358
(151) 2016 12 20
(441) 2016 05 23
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) P Plusssz
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.16, 26.01.18
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(510), (511) 5 witaminy i dodatki mineralne, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, żywność dla niemowląt, tabletki musujące, tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały, preparaty
witaminowe w formie wielowitaminowych tabletek musujących, preparaty witaminowe, odżywcze i dietetyczne przystosowane do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, cukierki
do celów leczniczych, lizaki do celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, napoje lecznicze, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, produkty i środki farmaceutyczne,
wyroby medyczne, dodatki mineralne do żywności, leki dla ludzi, leki
pomocnicze wspierające, zioła i herbaty do celów leczniczych, kapsułki wzbogacone w witaminy i minerały, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia medycznego, guma do żucia do celów leczniczych,
antyseptyki, produkty farmaceutyczne, szczególnie: maści, żele,
kremy, pianki, aerozole, środki do odstraszania owadów, preparaty
przeciwłupieżowe, materiały opatrunkowe, plastry opatrunkowe,
32 napoje bezalkoholowe, napoje i soki wzbogacone witaminami,
napoje i soki wzbogacone witaminami z mikro-i makroelementami, tabletki musujące do sporządzania napojów, tabletki musujące
do przygotowania napojów energetyzujących, napoje masujące,
napoje izotoniczne, pastylki do sporządzania napojów, niemedyczne esencje do produkcji napojów, proszek do wytwarzania napojów,
soki z witaminami.

(111) 292914
(220) 2016 02 17
(151) 2016 12 09
(441) 2016 05 23
(732) TARAPATA MARTA ECOCARBO, Kraków, PL.
(540) Energoret EKOGROSZEK
(540)

(210) 452423

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 24.15.02, 24.15.08, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa węgla kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, 40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów, konfekcjonowanie węgla, brykietów
w pojemniki, zwłaszcza w worki, recykling i uzdatnianie odpadów.
(111) 292915
(220) 2016 02 17
(210) 452438
(151) 2016 12 21
(441) 2016 05 23
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CAMELIA
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, wyroby tytoniowe, zapalniczki, zapałki, przybory dla palaczy.
(111) 292916
(220) 2016 02 18
(210) 452499
(151) 2016 12 27
(441) 2016 05 23
(732) OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) NUMI MARKET
(510), (511) 14 monety, 36 wycena zbiorów numizmatycznych, usługi wyceny produktów numizmatycznych.
(111) 292917
(220) 2016 02 18
(210) 452501
(151) 2016 12 27
(441) 2016 05 23
(732) OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) NUMIMARKET
(510), (511) 14 monety, 36 wycena zbiorów numizmatycznych, usługi wyceny produktów numizmatycznych.
(111) 292918
(151) 2016 12 29

(220) 2016 02 19
(441) 2016 05 23

(210) 452541
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(732) THONI ALUTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola, PL.
(540) TALUMEX
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 6 stopy aluminiowe odlewnicze, odlewy z aluminium
i jego stopów, metalowe formy odlewnicze, metalowe modele odlewnicze, oprzyrządowanie odlewnicze takie jak wlewnice metalowe
do wykonywania odlewów, 40 odlewanie metali, odlewanie metali
nieżelaznych w formach piaskowych i kokilach, nakładanie powłok
na metale, obróbka metali, obróbka mechaniczna metali, 42 badania
i analizy techniczne w zakresie odlewnictwa i stopów metali, projektowanie odlewów, prace badawczo-rozwojowe.
(111) 292919
(220) 2016 02 22
(210) 452613
(151) 2016 12 22
(441) 2016 05 23
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE.
(540) KUCHNIA LIDLA.PL
(510), (511) 5 żywność dietetyczna i substancje dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne, napoje dietetyczne do celów medycznych, 6 folia aluminiowa, 8 narzędzia do przygotowywania i obróbki żywności, noże kuchenne i sztućce, 11 urządzenia
i sprzęt do ogrzewania, chłodzenia i innej obróbki żywności i napojów, urządzenia do gotowania, 21 przybory kuchenne, 29 mięso,
ryby, drób, dziczyzna, kiełbasy, wymienione towary także konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, produkty mięsne, produkty rybne, wyroby drobiowe, wyroby z dziczyzny, wyroby z kiełbasy,
owoce morza, mięczaki i małże i wyroby z nich, przetworzone owoce
i warzywa, przetworzone grzyby, ekstrakty owocowe, ekstrakty warzywne, nasiona roślin strączkowych, orzechy przetworzone, migdały, mieszanki orzechów, galaretki, dżemy, kompoty, marmolady,
pulpy owocowe, smarowidła, jaja, mleko, produkty mleczne i substytuty nabiału, mleko w proszku do celów żywieniowych, desery
wykonane z jogurtu, twarogu i/lub śmietany, oleje i tłuszcze jadalne,
margaryna, zupy, buliony, preparaty do zup, produkty dietetyczne
i żywność do celów niemedycznych, przekąski, przystawki, przygotowane sałatki, gotowe do spożycia posiłki, desery, 30 kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy, mąka i produkty
zbożowe, płatki zbożowe, musi i, produkty z pełnego ziarna, makaron, aromaty do żywności, chleb, ciasta, wyroby cukiernicze, czekolada i wyroby czekoladowe, słodkie smarowidła: cukierki i słodycze,
lody jadalne, mrożone jogurty, pudding, budyń, pudding w proszku,
budyń w proszku, desery, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, skrobia do żywności, składniki do pieczenia, sól, musztarda,
majonez, remoulade, keczup, ocet, sosy (przyprawy), sosy do sałatek,
przyprawy, ekstrakty przypraw, suszone zioła, produkty dietetyczne
i żywność dietetyczna do celów niemedycznych, przekąski ze zbóż,
słone przekąski, przekąski, gotowe do spożycia posiłki, mrożone posiłki, 31 świeże owoce i warzywa, świeże zioła, orzechy, nasiona: naturalne rośliny i kwiaty, 32 piwo, wody mineralne i gazowane: napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, soki warzywne,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), 35 usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie
sprzedaży następujących towarów, żywność dietetyczna i substancje dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne, napoje dietetyczne do celów medycznych, folia aluminiowa, narzędzia
do przygotowywania i obróbki żywności, noże kuchenne i sztućce,
urządzenia i sprzęt do ogrzewania, chłodzenia i innej obróbki żywności i napojów, urządzenia do gotowania, przybory kuchenne, mięso,
ryby, drób, dziczyzna, kiełbasy, wymienione towary także konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, produkty mięsne, produkty rybne, wyroby drobiowe, wyroby z dziczyzny, wyroby z kiełbasy, owoce morza, mięczaki i małże i wyroby z nich, przetworzone owoce
i warzywa, przetworzone grzyby, ekstrakty owocowe i ekstrakty
warzywne, nasiona roślin strączkowych, orzechy przetworzone, migdały, mieszanki orzechów, galaretki, dżemy, kompoty, marmolady,
pulpy owocowe, smarowidła, jaja, mleko, produkty mleczne i substytuty nabiału, mleko w proszku do celów żywieniowych, desery
wykonane z jogurtu, twarogu i/lub śmietany, oleje i tłuszcze jadalne,
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margaryna, zupy, buliony, preparaty do zup, produkty dietetyczne
i żywność do celów niemedycznych, przekąski, przystawki, przygotowane sałatki, gotowe do spożycia posiłki, desery, kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy, mąka i produkty
zbożowe, płatki zbożowe, musli, produkty z pełnego ziarna, makaron, aromaty do żywności, chleb, ciasta, wyroby cukiernicze, czekolada i wyroby czekoladowe, słodkie smarowidła, cukierki i słodycze,
lody jadalne, mrożone jogurty, pudding, budyń, pudding w proszku,
budyń w proszku, desery, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, skrobia do żywności, składniki do pieczenia, sól, musztarda,
majonez, remoulade, keczup, ocet, sosy (przyprawy), sosy do sałatek,
przyprawy, ekstrakty przypraw, suszone zioła, produkty dietetyczne
i żywność dietetyczna do celów niemedycznych, przekąski ze zbóż,
słone przekąski, przekąski, gotowe do spożycia posiłki, mrożone posiłki, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, orzechy, nasiona: naturalne rośliny i kwiaty, piwo, wody mineralne i gazowane, napoje bezalkołiolowe, napoje owocowe i soki owocowe, soki warzywne, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe.

(111) 292920
(220) 2016 02 23
(210) 452643
(151) 2016 12 22
(441) 2016 05 23
(732) Zhejiang Panshi Information Technology Co., Ltd.,
Hangzhou, CN.
(540) ROCKYMOBI
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], reklama, usługi reklamowe, reklamy radiowe, agencje reklamowe, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, projektowanie materiałów reklamowych, produkcja
filmów reklamowych, reklama typu „płać za kliknięcie”, 38 przesyłanie informacji, łączność za pomocą telefonii komórkowej, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna, informacja
o telekomunikacji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
udostępnianie internetowych chatroomów, przekazywanie on-line
kartek z życzeniami, udostępnianie forów internetowych, 42 badania
techniczne, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, projektowanie oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, projektowanie systemów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej.
(111) 292921
(220) 2016 02 23
(210) 452649
(151) 2016 12 22
(441) 2016 05 23
(732) TORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, PL.
(540) SPITZBERG
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole, wina, wódki, lakiery,
drinki z zawartością alkoholu.
(111) 292922
(220) 2016 02 24
(210) 452691
(151) 2016 11 21
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) saint germain
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
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palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
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 handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 292923
(220) 2016 02 24
(210) 452692
(151) 2016 11 21
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) saint lazare
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
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 handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
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kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 292924
(220) 2016 02 24
(210) 452712
(151) 2016 11 22
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) saint denis
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
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 handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.
(111) 292925
(220) 2016 02 24
(210) 452739
(151) 2016 12 30
(441) 2016 06 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE CAL-INSTAL
JANUSZ STENKE-SPÓŁKA JAWNA, Wejherowo, PL.
(540) Cal-instal
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.01, 26.01.24
(510), (511) 6 wyroby ślusarskie, belki metalowe, blacha, drut metalowy, gwoździe, klamry metalowe, konstrukcje metalowe, kraty

Nr 7/2017

metalowe, osłony metalowe, rury metalowe, słupy metalowe, wyroby metalowe, konstrukcje stalowe, sworznie, śruby, nakrętki, taśmy
metalowe, metalowe uchwyty, zaciski do rur i kabli metalowe, zasuwy, zawory metalowe, zasłony metalowe, zawory wodociągowe
metalowe, zawory zasuwowe metalowe, zbiorniki metalowe, złączki rur metalowe, 11 armatura do urządzeń oraz instalacji wodnych
i gazowych, bojlery ogrzewcze, części instalacji wodnych i gazowych
domowych lub przemysłowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, grzejniki, kratownice do pieców, instalacje do ogrzewania, instalacje wodne do ogrzewania, urządzenia
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe oraz elektryczne
paleniska, piece, palniki gazowe, instalacje do wytwarzania pary, palniki naftowe, olejowe, gazowe, piece wraz z armaturą, piece z gorącym powietrzem, przewody wodociągowe, armatura wodociągowa,
sanitarne instalacje i aparatura, ruszty paleniskowe, ruszty piecowe,
urządzenia do zasilania kotłów grzewczych, zasobniki pary, zawory
mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, zawory powietrzne
do parowej instalacji grzewczej, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zbiorniki ciśnieniowe wody, zbiorniki przeponowe, 37 usługi
montażu instalacji gazowych wodociągowych urządzeń wodnokanalizacyjnych, grzewczych, kotłów, pomp, usługi obsługi, konserwacji i napraw montowanych urządzeń.

(111) 292926
(220) 2016 02 25
(210) 452749
(151) 2016 12 30
(441) 2016 06 06
(732) ALEXAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Laski, PL.
(540)

(531) 26.01.01, 26.11.03, 03.07.01
(510), (511) 37 usługi stacji obsługi samochodów w zakresie tankowania i obsługi, 39 przewóz samochodów ciężarowych, spedycja.
(111) 292927
(220) 2016 02 29
(210) 452957
(151) 2016 12 19
(441) 2016 06 06
(732) WYSOCKI MICHAŁ EVENT MIND, Warszawa, PL.
(540) BOMBTRACK FESTIVAL
(510), (511) 35 usługi zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi
lub przemysłowymi, zarządzanie działalnością artystyczną, opracowanie i organizowanie programów promocyjnych, badanie opinii
społecznej, badania rynku, uzyskiwanie i systematyzowanie danych
do komputerowych baz danych, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, kampanie reklamowe
i marketingowe, w szczególności wydarzeń muzycznych-koncerty,
trasy koncertowe, festiwale, inne imprezy o charakterze muzycznym
oraz kulturalnych, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów
reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklama
korespondencyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, dystrybucja materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej towarów spożywczych, przemysłowych, odzieży, plakatów, materiałów papierniczych, plakatów, 38 agencje informacyjne, usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych i radiowych
za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, usługi
udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet,
usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności
Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające
na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesy-
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łania telekopii, usługi telekomunikacyjne, informacja o powyższych
usługach, 41 rozrywka, organizacja rezerwacji biletów na spektakle,
imprezy artystyczne, przedstawienia muzyczne, teatralne, inne imprezy rozrywkowe, usługi biur sprzedaży biletów teatralnych, sportowych, muzycznych, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, pisanie
scenariuszy, w tym scenariuszy imprez artystycznych, usługi studia
nagrań, fotoreportaże, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizacja i produkcja koncertów, tras
koncertowych, festiwali, imprez rozrywkowych, produkcji teatralnych, imprez kulturalnych, imprez muzycznych, imprez sportowych,
imprez rekreacyjnych, konkursów, widowisk, gal, konferencji, kongresów, eventów, spektakli muzycznych, planowanie widowisk, prezentacja koncertów muzycznych, sztuk teatralnych, organizowanie
zawodów i imprez sportowych, organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, publikacja kalendarzy imprez, organizowanie
widowisk-impresariat, rezerwowanie osobistości na imprezy-usługi
organizatora, pośrednictwo w kontraktowaniu i pozyskiwaniu artystów, wykonawców, widowisk, spektakli, teatrów, kontraktowanie
i pozyskiwanie artystów, wykonawców, widowisk, spektakli, teatrów,
formatów, usługi impresariów w zakresie organizowania spektakli,
wydarzeń muzycznych, rozrywkowych, sportowych, usługi studia
nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych, produkcja nagrań
dźwiękowych, filmowych-produkcja audiowizualna, tłumaczenia.

(111) 292928
(220) 2016 02 29
(210) 452960
(151) 2016 12 19
(441) 2016 06 06
(732) KWIATKOWSKI MAKSYMILIAN MXK, Jarosławiec, PL.
(540) MUZEUM BURSZTYNU MB
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, ciemnożółty
(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.01.01, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, muzeach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony
internetowej następujących towarów: bursztyn, wyroby z bursztynu: kosmetyki, preparaty kosmetyczne i higieniczne do pielęgnacji
ciała, rąk i paznokci, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne,
kremy kosmetyczne z kwasem bursztynowym, maści kosmetyczne,
oleje i olejki do celów kosmetycznych, balsamy, maseczki kosmetyczne, odżywki kosmetyczne, żele kosmetyczne, olej bursztynowy
i ekstrakty z bursztynu, metale szlachetne i nieszlachetne, wyroby
jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne, szkło artystyczne, dzieła sztuki z metali szlachetnych i bursztynu, emblematy z metali szlachetnych i bursztynu, kadzidła i kadzidełka, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie wystaw
w galeriach sztuki w celach handlowych i reklamowych oraz w celu
promocji sprzedaży pamiątek i upominków z bursztynu, wyrobów
rzemiosła artystycznego, rzeźb, fotografii artystycznej, obrazów i reprodukcji dla osób trzecich, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw
i targów w celach handlowych i promocyjnych, 41 usługi w zakresie muzeów, usługi wystawiennicze, organizowanie, prowadzenie
i obsługa konferencji, kongresów, koncertów, pokazów, seminariów,
spektakli, sympozjów, targów i wystaw z dziedziny kultury, edukacji
i rozrywki, usługi w zakresie edukacji, nauki, nauczania, kultury i rekreacji, informacja o edukacji, usługi wydawnicze, usługi w zakresie
publikacji elektronicznych on-line, publikowanie czasopism, gazet,
książek, materiałów dydaktycznych, treści video, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wynajem sal do celów edukacyjnych i rozrywkowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: tel./fax., komputer, Internet.
(111) 292929
(220) 2016 02 29
(210) 452980
(151) 2016 12 14
(441) 2016 06 06
(732) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) MENOSPASMINA
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(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje i preparaty farmaceutyczne, substancje i preparaty do celów farmaceutycznych,
kapsułki, pastylki, pigułki i granulaty do celów farmaceutycznych,
syropy do użytku farmaceutycznego, środki uspokajające, leki,
substancje i preparaty wspomagające leczenie, preparaty wzmacniające organizm, środki wspomagające leczenie i podnoszące
odporność organizmu, dietetyczna żywność i napoje do celów
leczniczych, zioła lecznicze, zioła jednorodne lecznicze, lecznicze
mieszanki ziołowe, herbaty do celów leczniczych, herbaty lecznicze w torebkach do zaparzania, herbaty suplementy diety do celów
medycznych.

(111) 292930
(220) 2016 02 29
(210) 452981
(151) 2016 12 13
(441) 2016 06 06
(732) TORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, PL.
(540) iceSPATEA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole, wina, wódki, likiery,
drinki z zawartością alkoholu.
(111) 292931
(220) 2016 02 29
(210) 452982
(151) 2016 12 13
(441) 2016 06 06
(732) CASINOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) i’m game
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 05.03.06, 02.09.01, 26.04.03, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 automaty do gier losowych, do gier zręcznościowych,
do gier komputerowych, automaty do gier na żetony lub na monety,
aparaty uruchamiane poprzez wrzucenie monety lub żetonu, urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych, urządzenia do prowadzenia loterii, videoloteri i zakładów wzajemnych, oprogramowanie komputerowe do gier komputerowych i telewizyjnych, 41 usługi
prowadzenia kasyn gry, obsługa sal gier na pieniądze, prowadzenie
klubów rozrywki, organizowanie loterii, prowadzenie klubów nocnych, obsługa salonów gier, organizowanie przyjęć, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie totalizatorów, loterii, prowadzenie zakładów wzajemnych, bukmacherstwo, publikowanie tekstów innych niż reklamowe w formie papierowej, multimedialnie i za pośrednictwem Internetu, planowanie
rozrywki, informacja o imprezach rozrywkowych, 43 usługi związane
z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów, hoteli, pensjonatów,
usługi rezerwacji hoteli i miejsc noclegowych, przygotowywanie dań
na zamówienie, catering.
(111) 292932
(220) 2016 02 29
(210) 452998
(151) 2016 12 15
(441) 2016 06 06
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) ŻUBRÓWKA CZARNA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 292933
(220) 2016 02 29
(210) 453001
(151) 2016 12 15
(441) 2016 06 06
(732) GRUSZKA ANDRZEJ RAVEL, Ligota Tułowicka, PL.
(540) RSI RAVEL SPORT INGREDIENTS
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 proteiny dla przemysłu spożywczego ,proteiny do stosowania w produkcji artykułów spożywczych, proteiny do użytku
w procesie produkcji, proteiny do użytku w produkcji suplementów
diety, proteiny do użytku w przemyśle, proteiny surowe, proteiny
pszeniczne-surowiec, proteiny do użytku w technologii fermentacji,
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5 mieszane preparaty witaminowe, preparaty witaminowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, witaminy i preparaty witaminowe, suplementy diety składające się z witamin, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety składające się z aminokwasów, suplementy diety do użytku
medycznego, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mineralne suplementy odżywcze, probiotyki-suplementy, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, napoje elektrolityczne
do celów medycznych, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami
dietetycznymi, napoje z mleka słodowego do celów medycznych,
napoje zastępujące elektrolity do celów medycznych, 25 odzież
sportowa, odzież gimnastyczna, odzież treningowa, odzież rekreacyjna, obuwie sportowe, czapki i czapeczki sportowe, kąpielowe
kostiumy, 28 przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych-ćwiczenia, artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrządy gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, 32 napoje
dla sportowców zawierające elektrolity, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje izotoniczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety.

(111) 292934
(220) 2016 03 01
(210) 453006
(151) 2016 12 19
(441) 2016 06 06
(732) SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) KELLER
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.05.01, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 armatura metalowa, rury metalowe, kolanka metalowe, 11 armatura grzewcza, kotły grzewcze, podgrzewacze wody,
pompy cieplne.
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(540) CZYSTY ŻYWIOŁ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 292938
(220) 2016 03 01
(210) 453015
(151) 2016 12 14
(441) 2016 06 06
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) LADY BIOS
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry,
preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów
farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe
środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku
farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów
leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 292939
(220) 2016 03 01
(210) 453037
(151) 2016 12 28
(441) 2016 06 06
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) ŻYTNIÓWKA GORZKA Z IMBIREM B
(540)

(111) 292935
(220) 2016 03 01
(210) 453008
(151) 2016 12 06
(441) 2016 06 06
(732) NARUSZEWICZ DARIUSZ PRADMA, Olsztyn, PL.
(540) PRADMA
(510), (511) 37 usługi wykonawców sieci i instalacji elektrycznych,
usługi doradcze w zakresie wykonawstwa sieci i instalacji elektrycznych, 42 usługi projektowania sieci i instalacji elektrycznych, usługi
doradcze w zakresie projektowania sieci i instalacji elektrycznych.
(111) 292936
(220) 2016 03 01
(210) 453009
(151) 2016 12 06
(441) 2016 06 06
(732) NARUSZEWICZ DARIUSZ PRADMA, Olsztyn, PL.
(540) pradma TWÓJ BIZNES PŁYNIE Z PRĄDEM
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi wykonawców sieci i instalacji elektrycznych,
usługi doradcze w zakresie wykonawstwa sieci i instalacji elektrycznych, 42 usługi projektowania sieci i instalacji elektrycznych, usługi
doradcze w zakresie projektowania sieci i instalacji elektrycznych.
(111) 292937
(220) 2016 03 01
(210) 453010
(151) 2016 12 13
(441) 2016 06 06
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.

Kolor znaku: biały, jasnoróżowy, czerwony, złoty, czarny, szary
(531) 04.03.01, 24.09.02, 26.11.03, 26.11.09, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15, 05.07.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 292940
(220) 2016 03 02
(210) 453067
(151) 2016 12 06
(441) 2016 06 06
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ENILOME DERMONUTRIVUM
(510), (511) 3 środki zmiękczające skórę (emolienty), kremy kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, kosmetyki, maseczki do twarzy, kremy do rąk i paznokci, pomadka ochronna do ust.
(111) 292941
(220) 2016 03 02
(210) 453068
(151) 2016 12 08
(441) 2016 06 06
(732) ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UmieninoŁubki, PL.
(540) D DELICJUM
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(540)

Kolor znaku: beżowy, brązowy, ciemnobrązowy, fioletowy, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kiełbasy, wyroby wędliniarskie w tym bekon i szynka, wędliny surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, tłuszcze
zwierzęce, dziczyzna, drób. wyroby garmażeryjne mięsne, 35 usługi
prowadzenia sklepów i hurtowni z wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi.
(111) 292942
(220) 2016 03 02
(151) 2016 12 08
(441) 2016 06 06
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) anabela
(510), (511) 30 słodycze, cukierki, krówki.

(210) 453070

(111) 292943
(220) 2016 03 02
(151) 2016 12 08
(441) 2016 06 06
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KRAINA WĘDLIN
(540)

(210) 453071

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, żółty,
pomarańczowy, jasnoniebieski, niebieski, jasnofioletowy
(531) 06.07.08, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
(111) 292944
(220) 2016 03 02
(151) 2016 12 08
(441) 2016 06 06
(732) GREGOSIEWICZ JULIA PRODUKCJA I USŁUGI
GASTRONOMICZNE, Warszawa, PL.
(540) BESAMIM
(540)

(210) 453078

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 alginiany do celów spożywczych, anchois, bekon,
bita śmietana, bulion, cebula konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, daktyle, drób nieżywy, dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty mięsa, fasolka
konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki jadalne, galaretki mięsne,
galaretki owocowe, groszek konserwowy, grzyby konserwowane,
jaja, jaja ślimacze, jogurt, kapusta kwaszona, kaszanka, kawior, kefir,
kiełbasy, kompot, koncentrat pomidorowy, koncentraty bulionowe,
koncentraty rosołowe, konserwy mięsne, konserwy rybne, konserwy
z owocami, konserwy z warzywami, korniszony, krem na bazie masła,
krewetki, krokiety spożywcze, kiszka, kumys, langusty, raki nieżywe,
łosoś, małże jadalne, margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, masło
z orzechów kokosowych, miąższ owoców, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, mięso wieprzowe, migdały spreparowane, produkty mleczne, mleko, owoce mrożone, napoje mleczne lub z prze-
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wagą mleka, olej do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej
z orzechów palmowych, oleje jadalne, oliwki konserwowane, orzechy spreparowane, orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi nieżywe, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce puszkowane, pasztet
z wątróbki, placki ziemniaczane, potrawy rybne, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, rodzynki, rosół, rośliny strączkowe konserwowane, ryby konserwowane, ryby, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
sardynki, ser, serwatka, skorupiaki nieżywe, skórki owocowe, smalec,
sok pomidory do celów kulinarnych, sos z borówek i żurawin, szynka,
śledzie, ślimaki morskie, śmietana, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa puszkowane, warzywa suszone, wątróbka, wędliny, wieprzowina, wiórki
kokosowe, ziemniaki zapiekane w cieście, zioła ogrodowe konserwowane, zupy, zupy jarzynowe, zwierzyna, dziczyzna nieżywa, żywność
przygotowywana z ryb, 30 anyż, aromaty do ciast inne niż esencje,
aromaty do napojów inne niż esencje, batony lukrecjowe. biszkopty,
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy, chleb, ciasta, ciastka ryżowe, cukier, cukierki, curry, cykoria, cynamon, czekolada, drożdże, zaczyn, ekstrakt słodu do celów spożywczych, enzymy do ciast,
esencje do artykułów żywnościowych, galaretki owocowe, galaretki
spożywcze nie do celów medycznych, gałka muszkatołowa, glukoza
do celów spożywczych, gluten do celów spożywczych, gofry, goździki, guma do żucia nie do celów medycznych, herbata, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki słodowe, imbir, kakao, kanapki, kapary,
karmelki, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, aromaty kawowe,
kawa nie palona, keczup, krakersy, kukurydza palona, kukurydza prażona, lody, lody spożywcze, majonezy, makaron nitki, makaron paski, makaron rurki, makaron nitki, makarony spożywcze, marcepan,
mąka, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka
sojowa, mąka spożywcza, mąka tapiokowa do celów spożywczych,
mąka z jęczmienia, mąka ziemniaczana do celów spożywczych,
melasa, mięso w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miód,
mrożony jogurt, muesli, musztarda, naleśniki, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, pasta migdałowa, pastylki, paszteciki,
pasztet, pasztety, pieczywo imbirowe, pieprz, piernik, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki zbożowe, potrawy na bazie mąki, pralinki, prażona kukurydza, preparaty
aromatów do żywności, preparaty do zmiękczania mięsa do celów
gospodarstwa domowego, preparaty zbożowe, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty z mąki mielonej, propolis spożywczy,
przyprawy, puddingi, ryż, sago, słodycze, słodziki, sorbety, sos sojowy, sosy przyprawowe, sosy do mięsa, sosy do polewania deserów,
sosy do sałatek, sosy sałatkowe, sosy z pomidorów, sól kuchenna, sól
selerowa, spaghetti, substytuty kawy, suchary, sushi, syrop cukrowy
do celów spożywczych, szafran, środki wiążące do lodów spożywczych, tako, tapioka, tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku, tarty
z owocami, tortille, wanilia, wermiszel, wyroby cukiernicze, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby z kakao, ziele angielskie, zielenina, żywność na bazie mąki, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, restauracje w systemie samoobsługowym, usługi restauracyjne przygotowujące żywność na wynos, stołówki, usługi barowe, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, przygotowywanie dań na zamówienie, obsługa
przyjęć i imprez towarzyskich.

(111) 292945
(220) 2016 03 02
(210) 453082
(151) 2016 12 13
(441) 2016 06 06
(732) EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EKO CERTYFIKAT
(540)

(531) 01.03.09, 05.03.11, 27.05.01
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(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały promocyjne, wydawnictwa reklamowe, katalogi branżowe, książki, czasopisma,
broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, 35 reklama, promocja
sprzedaży, promocja towarów i usług, marketing, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, badania opinii
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w zakresie analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności w działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności
gospodarczej, ekspertyzy dla firm, zbiorowa analizy i oceny rynku
oraz sfery biznesu, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie zarządzania kadrowego, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo mające
na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji,
systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych,
przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych,
organizowanie wystaw, targów i pokazów w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży towarów i usług, promocja przedsiębiorstw, organizowanie programów promocyjnych,
działalność informacyjna w zakresie działalności gospodarczej,
dystrybucja informacji, reklamy radiowe i telewizyjne, usługi pośrednictwa handlowego, organizowanie kampanii oraz spotkań
w celu promocji usług i towarów najwyższej jakości, 36 doradztwo
finansowe, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych
tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków oraz
innych publikacji, publikowanie tekstów o charakterze informacyjnym za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie
edukacji, nauki i rekreacji, usługi klubowe, rozrywka i nauczanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, gali, szkoleń, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, szkolenia mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji, wydawanie nagrań dźwiękowych,
kluby zrzeszające przedsiębiorców o charakterze edukacyjnym
i szkoleniowym, informacja o powyższych usługach, 42 tworzenie
i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, administrowanie serwisami internetowymi, usługi w zakresie tworzenia
prezentacji internetowych i multimedialnych, archiwizacja komputerowych baz danych, usługi w zakresie utrzymania komputerowych baz danych, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych
danych z komputerowych baz danych, doradztwo komputerowe,
kontrola jakości, certyfikowanie jakości produktów i usług, prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych, informacja o powyższych usługach.

(111) 292946
(220) 2016 03 02
(151) 2016 12 08
(441) 2016 06 06
(732) WHITE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) CZWARTKI DIABETOLOGICZNE
(540)

(210) 453085

Kolor znaku: niebieski, czarny, szary
(531) 17.01.09, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, przesyłanie informacji on-line, 41 edukacja on-line, organizacja egzaminów, szkolenia on-line,
42 projektowanie, uaktualnianie stron internetowych.
(111) 292947
(220) 2016 03 02
(210) 453088
(151) 2016 12 08
(441) 2016 06 06
(732) EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Karczemki, PL.
(540) Exelen
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(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, aparatura kontrolno-sterująca elektryczna, czujniki, elektrodynamiczna aparatura
do zdalnego sterowania sygnałów, instalacje elektryczne, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, materiały do sieci elektrycznej,
przekaźniki sygnałów elektronicznych, przewodniki elektryczne,
przewody elektryczne, puszki przełącznikowe elektryczne, skrzynki do przyłączy elektrycznych, skrzynki rozdzielcze elektryczne,
sprzęt do gaszenia ognia, styki elektryczne, sterowniki akustyczne,
sygnalizatory akustyczne, tablice rozdzielcze elektryczne, tablice
sterownicze elektryczne, transformatory elektryczne, urządzenia
do analizy gazu, wykrywacze-detektory, wykrywacze dymu, wyjścia
bezpieczeństwa, węże gaśnicze, złącza elektryczne, 37 budownictwo przemysłowe, instalacja konserwacja i naprawy maszyn, nadzór
budowlany, instalowanie i naprawa elektrycznych urządzeń, montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, 42 opracowywanie projektów technicznych, projektowanie systemów przeciwpożarowych budynków, ekspertyzy inżynieryjne, badania i analizy
techniczne.
(111) 292948
(220) 2016 03 02
(151) 2016 12 08
(441) 2016 06 06
(732) Sante Verte Limited, Ashford, GB.
(540) Laboratoires sante verte
(540)

(210) 453089

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji
włosów, kosmetyki, mleczka kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele i pudry do twarzy, ciała i rąk, środki do czyszczenia
zębów, 5 preparaty farmaceutyczne, leki ziołowe, naturalne środki
lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, wyciągi z roślin
leczniczych, preparaty higieniczne dla celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów leczniczych,
suplementy żywnościowe, suplementy żywnościowe pochodzenia
roślinnego, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, spraye do celów
medycznych, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa, wysyłkowa, przez
Internet następujących towarów: suplementów żywnościowych,
leków ziołowych, środków naturalnej terapii, herbat ziołowych,
wyciągów z roślin leczniczych, kosmetyków do pielęgnacji skóry,
włosów i urody.
(111) 292949
(220) 2016 03 02
(210) 453095
(151) 2016 12 08
(441) 2016 06 06
(732) Zoetis Services LLC, Florham Park, US.
(540) ALVERIN
(510), (511) 5 weterynaryjne preparaty pasożytobójcze i weterynaryjne substancje pasożytobójcze.
(111) 292950
(220) 2016 03 03
(210) 453100
(151) 2016 12 13
(441) 2016 06 06
(732) ŁABNO TOMASZ, Tarnów, PL.
(540) AEROSPONGE
(510), (511) 20 materace do spania, materace jako wyposażenie
jachtów, poduszki do spania, poduszki ogrodowe, 21 gąbki do mycia i kąpieli.
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(111) 292951
(220) 2016 03 03
(210) 453119
(151) 2016 12 27
(441) 2016 06 06
(732) FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, Warszawa, PL.
(540) Fundacja Dzieci Niczyje
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wydarzeń, marketing
handlowy (inny niż sprzedaż), marketing bezpośredni, badania opinii publicznej, badania rynkowe, rynkowe badania opinii publicznej,
skomputeryzowane badania rynkowe, usługi w zakresie badania
rynku, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w internecie, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, publikacja broszur, publikacja
czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja książek i czasopism elektronicznych
online (nie do pobrania), dystrybucja filmów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizacja konferencji
edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja
seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, analizowanie wyników testów i danych
edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, dostarczanie informacji edukacyjnych,
edukacja, edukacja dorosłych, 42 badania w dziedzinie technologii
informacyjnej, badania w dziedzinie programów i oprogramowania
komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, 43 organizowanie i udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, dostarczanie żywności osobom
potrzebującym [usługi charytatywne], 44 doradztwo żywieniowe,
badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje
psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, opieka psychologiczna,
przeprowadzanie testów psychologicznych, psychiatria, psychoterapia, badania medyczne, 45 badania prawne, doradztwo prawne,
doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji
osobistych.
(111) 292952
(220) 2016 03 03
(210) 453120
(151) 2016 12 27
(441) 2016 06 06
(732) FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, Warszawa, PL.
(540) Dajemy Dzieciom Siłę
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych. marketing imprez i wydarzeń, marketing
handlowy (inny niż sprzedaż), marketing bezpośredni, badania opinii publicznej, badania rynkowe, rynkowe badania opinii publicznej,
skomputeryzowane badania rynkowe, usługi w zakresie badania
rynku, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, publikacja broszur, publikacja
czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja książek i czasopism elektronicznych
on-line (nie do pobrania), dystrybucja filmów, organizowanie i prowadzenie konferencji,organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizacja konferencji
edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja
seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych. organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, analizowanie wyników testów i danych
edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, dostarczanie informacji edukacyjnych,
edukacja, edukacja dorosłych, 42 badania w dziedzinie technologii
informacyjnej, badania w dziedzinie programów i oprogramowania
komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, 43 organizowanie i udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, dostarczanie żywności osobom
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potrzebującym [usługi charytatywne], 44 doradztwo żywieniowe,
badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje
psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, opieka psychologiczna,
przeprowadzanie testów psychologicznych, psychiatria, psychoterapia, badania medyczne, 45 badania prawne, doradztwo prawne,
doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji
osobistych.

(111) 292953
(220) 2016 03 04
(151) 2016 12 30
(441) 2016 06 06
(732) MANNEQUINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) French touch la belle vie !
(540)

(210) 453149

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.01.01, 26.01.04, 29.01.14
(510), (511) 16 plakaty, albumy, almanachy, nalepki [materiały papiernicze], taśmy papierowe i karty do nagrywania programów
komputerowych, taśmy samoprzylepne do materiałów papierniczych, kleje do materiałów papierniczych, bloki [materiały papiernicze], pudełka kartonowe lub papierowe, kupony drukowane, broszury, sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, osłony z papieru
na doniczki, zeszyty do pisania lub rysowania, kalendarze, notesy,
kartki pocztowe, kartki z życzeniami, katalogi, skoroszyty, biuletyny, segregatory [artykuły biurowe], kasetki na materiały papiernicze [artykuły biurowe], okładki [materiały papiernicze], ołówki,
kalkomanie, podstawki pod kufle do piwa, podstawki z papieru,
teczki na dokumenty [artykuły papiernicze], chorągiewki papierowe, tabliczki z papieru lub kartonu, kałamarze, przyrządy do pisania, emblematy [papierowe pieczęcie], koperty na butelki z kartonu
lub papieru, szyldy z papieru lub z kartonu, etykiety nie z materiału tekstylnego, papier w arkuszach [materiały papiernicze], karty
indeksowe [materiały papiernicze], ulotki, formularze, materiały
piśmienne, obrazy, wydruki graficzne, materiały szkoleniowe [z wyjątkiem przyrządów], gazety, komiksy, książki, książeczki, podkładki na biurko, podręczniki, flamastry [materiały papiernicze], teczki
z notatnikiem [materiały papiernicze], artykuły papiernicze, papier
do pakowania, papier do pisania, zawiadomienia (karty-) [artykuły papiernicze], periodyki, fotografie [wydrukowane], podstawki
na dokumenty [artykuły papiernicze], tablice ogłoszeniowe z papieru lub kartonu, ołówki automatyczne, pojemniki na ołówki, prospekty, publikacje drukowane, materiały introligatorskie, oprawy
książek, indeksy, czasopisma [periodyki], worki i torby [koperty,
woreczki] do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, pieczęcie [stemple], podpórki do książek, szablony, pióra, poduszki nasączone tuszem, poduszki do stempli, stemple [pieczątki], przezrocza
[materiały papiernicze], 35 organizowanie prenumeraty gazet dla
osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, komercyjne zarządzanie licencjonowaniem towarów i usług osób trzecich, reklamy zewnętrzne,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji informacji
handlowej, usługi agencji reklamowych, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową i przemysłową, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, projektowanie materiałów reklamowych,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, pokazy towarów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja próbek, bezpośrednia
reklama pocztowa, pisanie scenariuszy dla celów reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, badania rynku, produkcja filmów reklamowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe zarządzanie
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plikami, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, pozyskiwanie informacji
biznesowych, modeling do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, marketing, wynajem materiałów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, aktualizowanie i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, negocjowanie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich, optymalizacja wyszukiwarek dla celów promocji sprzedaży, optymalizacja ruchu na stronie
internetowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wynajmowanie tablic reklamowych, prezentowanie towarów w mediach komunikacyjnych dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama typu pay-per-click, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama online, wyszukiwanie danych
dla osób trzecich w plikach komputerowych, wyszukiwanie sponsorów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania
marketingowe, redagowanie tekstów reklamowych, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, public relations, zapytania biznesowe, powielanie dokumentów, usługi przeglądu prasy, badania opinii publicznej, wynajem stanowisk
sprzedaży, statystyczne zestawienia, systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, telemarketing, wynajmowanie
czasu reklamowego we wszystkich mediach komunikacyjnych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, transkrypcja wiadomości [prace biurowe],
usługi aukcyjne, 41 organizowanie balów, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], organizowanie i prowadzenie konwersatoriów, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, rozrywka, szkolenie praktyczne [pokazy],
usługi gier oferowane on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie muzyki online nie do pobrania, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, montaż taśm wideo, wystawianie
spektakli na żywo, organizowanie widowisk [impresariat], produkcja widowisk, telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy
rozrywkowe, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów
innych niż reklamowe, nagrywanie na taśmach wideo, produkcja
filmów innych niż reklamowe, pokazy filmowe, organizacja loterii,
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], planowanie
przyjęć [rozrywka], publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie książek, publikowanie onine elektronicznych
książek i periodyków, udostępnianie online elektronicznych publikacji nie do pobrania, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie seminariów, prowadzenie i organizowanie sympozjów., 45 prawne administrowanie licencjami,
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], zarządzanie prawami autorskimi, usługi serwisów społecznościowych online.

(111) 292954
(220) 2016 03 07
(210) 453209
(151) 2016 12 28
(441) 2016 06 06
(732) IWANKOWSKI PAWEŁ POGOTOWIE STATYSTYCZNE,
Gdańsk, PL.
(540) POGOTOWIE STATYSTYCZNE
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 292955
(220) 2016 03 07
(210) 453247
(151) 2016 12 27
(441) 2016 06 06
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
(540) LASOCKI
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 wosk do obuwia, pasty do obuwia, kosmetyki, w tym
mydła, szampony, dezodoranty, wody toaletowe, kremy, 18 wyroby
ze skóry i imitacja skóry, torby, portmonetki, paski, teczki, parasole,
25 obuwie, odzież, nakrycia głowy.
(111) 292956
(220) 2016 03 08
(210) 453267
(151) 2016 12 30
(441) 2016 06 06
(732) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, PL.
(540)

(531) 24.15.02, 24.15.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 292957
(220) 2016 03 08
(210) 453299
(151) 2016 11 23
(441) 2016 06 06
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) SKARB NATURY MINERAL PLUS
(510), (511) 32 woda mineralna, napoje bezalkoholowe.
(111) 292958
(220) 2016 03 10
(210) 453356
(151) 2016 12 22
(441) 2016 06 20
(732) DAPIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tuchorza, PL.
(540) opracowniku.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 16.03.17, 26.04.02
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, informacja o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru], opinie (sondaże), organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], pośrednictwo pracy,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, systematyzacja komputerowych baz danych, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 38 łączność poprzez terminale
komputerowe, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu
do baz danych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, 41 doradztwo zawodowe
[porady w zakresie edukacji lub kształcenia], informacje o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], tłumaczenia.
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(111) 292959
(220) 2016 03 10
(210) 453357
(151) 2016 12 09
(441) 2016 06 20
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) PROFi Wielkopolski Pasztet z drobiem pikantny NOWOŚĆ!
Produkt sterylizowany Bez konserwantów NOWOŚĆ
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, złoty, ciemnozielony, zielony,
jasnozielony, czerwony, czarny
(531) 03.07.03, 05.09.21, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 pasztet drobiowy, pasztet z drobiem.
(111) 292960
(220) 2016 03 10
(210) 453358
(151) 2016 12 09
(441) 2016 06 20
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) PROFi Wielkopolski Pasztet z drobiem i cebulką NOWOŚĆ!
Produkt sterylizowany Bez konserwantów NOWOŚĆ
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, złoty, czerwony, ciemnozielony, zielony,
jasnozielony, jasnobrązowy, czarny
(531) 29.01.15, 03.07.03, 05.09.06, 27.07.01, 27.05.01, 26.01.04,
26.01.15, 26.01.21
(510), (511) 29 pasztet drobiowy, pasztet z drobiem i cebulką.
(111) 292961
(151) 2016 12 09

(220) 2016 03 10
(441) 2016 06 20

(210) 453359

2253

(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) PROFi Wielkopolski Pasztet z drobiem z suszonymi
pomidorami i bazylią NOWOŚĆ! Produkt sterylizowany Bez
konserwantów NOWOŚĆ
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, złoty, ciemnozielony, zielony,
jasnozielony, czerwony, czarny
(531) 03.07.03, 05.09.17, 05.03.11, 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01,
26.01.04, 26.01.15, 26.01.20
(510), (511) 29 pasztet drobiowy, pasztet z drobiem z suszonymi pomidorami i bazylią.
(111) 292962
(220) 2016 03 10
(210) 453360
(151) 2016 12 09
(441) 2016 06 20
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) PROFi Wielkopolski Pasztet z drobiem i szczypiorkiem
NOWOŚĆ! Produkt sterylizowany Bez konserwantów NOWOŚĆ
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, złoty, ciemnozielony, zielony, brązowy,
czarny, czerwony
(531) 03.07.03, 05.09.21, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.15, 26.01.16,
26.01.21, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 pasztet drobiowy, pasztet z drobiem i szczypiorkiem.
(111) 292963
(151) 2016 12 09

(220) 2016 03 10
(441) 2016 06 20

(210) 453374

2254
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(732) KOMBINAT 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kłoda, PL.
(540) HOTEL & RESTAURACJA Antonińska
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 26.11.12, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji imprez rozrywkowych,
rekreacyjnych i sportowych, informacja o imprezach, kluby zdrowia,
dla poprawiania kondycji, organizacja i obsługa konferencji, zjazdów,
przyjęć okolicznościowych i balów, organizacja konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi organizacji wypoczynku, usługi
związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem i fitness, 43 usługi
hotelarskie, motelowe, usługi związane z rezerwacją zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia pensjonatów, udostępnianie nieruchomości do zamieszkania czasowego, udostępnianie mieszkań
z obsługą, usługi restauracyjne i barowe, usługi prowadzenia kawiarni, usługi wynajmowania pomieszczeń na posiedzenia, konferencje,
uroczystości okolicznościowe, organizacja i obsługa przyjęć okazjonalnych, usługi cateringowe, usługi w zakresie przygotowywania
dań na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 292964
(220) 2016 03 10
(210) 453386
(151) 2016 12 09
(441) 2016 06 20
(732) DEWÓDZKI MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
DEMAR, Mstów, PL.
(540) AVENEW.
(540)

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 apaszki, bandany na szyję, kwefy, berety, bielizna
osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, bryczesy, buty, buty narciarskie, buty sportowe, chusty,
fulardy, czapki [nakrycia głowy], drewniaki, dzianina jako odzież,
dżerseje jako odzież, fartuchy, futra, garnitury, gorsety, halki,
kalosze, kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze,
kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, legginsy, majtki, majtki dziecięce, mundury, mycki, piuski, nakrycia
głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie
plażowe, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, palta,
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, pasy do pończoch,
peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze,
palta, podkoszulki, poncza, pończochy, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, sandały kąpielowe, skarpetki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, slipy, spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, swetry,
szelki, szlafroki, togi, t-shirty, wyprawka dziecięca [odzież], wyroby
pończosznicze, 35 informacja handlowa, w tym poprzez Internet,
usługi sprzedaż, w tym internetowej, artykułów tekstylnych, artykułów odzieżowych, takich jak: apaszki, bandany na szyję, kwefy,
berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze,
bluzy, kombinezony, bryczesy, buty, buty narciarskie, buty sportowe, chusty, fulardy, czapki, drewniaki, fartuchy, futra, garnitury,
gorsety, halki, kalosze, kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków,
kapelusze, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty,
kurtki, legginsy, majtki, majtki dziecięce, mundury, mycki, piuski,
nakrycia głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie,
obuwie plażowe, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież
gotowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzch-
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nie, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, pasy
do pończoch, peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podkoszulki, poncza, pończochy, półbuty,
prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, sandały kąpielowe, skarpetki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, slipy,
spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, swetry, szelki, szlafroki, togi, T-shirty, wyprawka dziecięca,
wyroby pończosznicze.

(111) 292965
(220) 2016 03 10
(210) 453387
(151) 2016 12 20
(441) 2016 06 20
(732) BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(540) DUŻE PIWO GWARANCJA PIWOWARÓW BROWARU
NAMYSŁÓW Kufel JASNE PEŁNE TRADYCJE BROWARNICZE POLSKI,
CZECH I NIEMIEC
(540)

Kolor znaku: biały, jasnobrązowy, czerwony, złoty, żółty,
pomarańczowy, jasnozielony, zielony
(531) 05.07.02, 05.11.15, 11.03.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 292966
(220) 2016 03 10
(210) 453389
(151) 2016 12 20
(441) 2016 06 20
(732) IRR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PODORTIC
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoszary, ciemnoszary, biały, niebieski
(531) 09.09.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 barwniki do obuwia, 3 pasty do obuwia, wosk do obuwia, 10 wkładki ortopedyczne, 26 zapięcia do obuwia.
(111) 292967
(220) 2016 03 10
(210) 453392
(151) 2016 12 20
(441) 2016 06 20
(732) JAGIEŁŁO AGATA, Szczecin, PL.
(540) RUSZ UMYSŁEM
(510), (511) 35 doradztwo dotyczące organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, marketing, reklama, 41 edukacja, nauczanie, doradztwo zawodowe, fotografia, 45 mediacje.
(111) 292968
(220) 2016 03 01
(210) 453038
(151) 2016 12 19
(441) 2016 06 06
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) S C BKasprowicz
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(540)
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(732) VICTORIA A. SAWOSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) di puro
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, złoty, czerwony, jasnoniebieski, czarny
(531) 05.07.09, 26.01.16, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 292969
(220) 2016 03 11
(210) 453411
(151) 2016 12 20
(441) 2016 06 20
(732) WITKOWSKI ARTUR FIGIEL, Wrocław, PL.
(540) MLE
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, oleje tłuszcze jadalne,
30 kawa, napoje na bazie kawy, kakao lub czekolady, produkty zbożowe, napoje na bazie kawy, kakao lub czekolady, napoje na bazie
produktów zbożowych, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko orzechowe, mleko migdałowe, mleko kokosowe, 32 piwo, wody mineralne, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, napoje zbożowe bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, (z wyjątkiem
piwa), 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi, domy turystyczne,
hotele, kafeterie, kawiarnie, motele, hostele, rezerwowanie noclegów, wynajmowanie noclegów, pensjonaty, przygotowywanie dań
na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, restauracje samoobsługowe, snack-bary, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy,
wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej, zakwaterowanie tymczasowe.
(111) 292970
(220) 2016 03 11
(210) 453412
(151) 2016 12 19
(441) 2016 06 20
(732) FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI,
Wrocław, PL.
(540) WSPIERAMY DZIECI DOLNEGO ŚLĄSKA
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.17.11
(510), (511) 36 zbiórki i organizacja zbiórek funduszy na cele dobroczynne m in. podczas loterii, koncertów, festynów, happeningów,
marszy, biegów i wystaw, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń,
warsztatów, konferencji, sympozjów, wystaw i seminariów z zakresu
ochrony zdrowia, kultury i edukacji, edukacja i rozpowszechnianie
wiedzy o opiece paliatywnej i hospicyjnej, publikowanie książek,
wydawanie periodyków, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie
książek i publikacji, organizowanie loterii, organizowanie obozów
wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie konkursów, informacje o wolontariacie,
działalności hospicjum domowego, hospicjum perinatalnego w zakresie edukacji, 44 porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
wypożyczanie sprzętu medycznego, porady psychologiczne, pielęgniarska, ośrodki zdrowia, opieka pielęgniarska, opieka medyczna,
fizjoterapia, fizykoterapia, domy opieki, porady w zakresie farmakologii, usługi telemedyczne, zakładanie, organizowanie i prowadzenie
placówek niehospitalizacyjnych z zakresu opieki medycznej.
(111) 292971
(151) 2016 12 20

(220) 2016 03 11
(441) 2016 06 20

(210) 453415

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 01.15.09, 29.01.12
(510), (511) 3 chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi,
16 papierowe chusteczki do mycia, papierowe chusteczki do wycierania, 21 śiereczki do kurzu, ściereczki do polerowania.
(111) 292972
(220) 2016 03 11
(151) 2016 12 14
(441) 2016 06 20
(732) PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) pharmena
(540)

(210) 453426

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.05.01, 26.05.22, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, mydła, preparaty do mycia ciała i twarzy, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, dezodoranty osobiste,
preparaty do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej nie do celów medycznych, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne do celów kosmetycznych, 5 preparaty lecznicze
do pielęgnacji skóry, włosów, paznokci, preparaty witaminowe
i mineralne, preparaty farmaceutyczne, środki dermatologiczne, preparaty weterynaryjne, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dodatki dietetyczne do celów leczniczych, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, dezodoranty inne niż osobiste,
sole wód mineralnych, sole do kąpieli mineralnych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, środki dezynfekcyjne, środki higieniczne do celów medycznych, materiały opatrunkowe, 42 prace
badawczo-rozwojowe w zakresie kosmetyków i preparatów farmaceutycznych.
(111) 292973
(220) 2016 03 11
(151) 2016 12 14
(441) 2016 06 20
(732) PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) Thermi
(540)

(210) 453428

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, żele do pielęgnacji skóry, pianki do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy
kosmetyczne, szampony, balsamy inne niż do celów medycznych,
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje do skóry, 5 preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, włosów, paznokci, preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty farmaceutyczne, środki dermatologiczne, preparaty weterynaryjne, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dodatki dietetyczne do celów leczniczych, materiały
opatrunkowe, żele na oparzenia, żele na odleżyny, żele na odmrożenia, maści do leczenia oparzeń słonecznych, preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, żele do celów medycznych,
pianki do celów medycznych.
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(111) 292974
(220) 2016 03 11
(210) 453432
(151) 2016 12 13
(441) 2016 06 20
(732) ANDRZEJEWSKA EMILIA FIRMA CATERINGOWA ESSENZA
CATERING, Białystok, PL.
(540) BARISTACJA
(510), (511) 30 wypieki, bułki, chleb, ciasta, wyroby cukiernicze,
kawa, herbata, napoje na bazie czekolady, lody, 35 prowadzenie
sklepu z kawą, a mianowicie sprzedaż hurtowa i detaliczna kawy i akcesoriów do niej, usługi sprzedaży internetowej, katalogowej, wysyłkowej kawy i akcesoriów do niej, 43 usługi kawiarni, usługi restauracyjne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi
cateringu zewnętrznego.
(111) 292975
(220) 2016 03 11
(210) 453433
(151) 2016 12 13
(441) 2016 06 20
(732) MORISON FINANSISTA AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Morison Finansista
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 02.01.01, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa podatkowego i prowadzenia działalności rachunkowo-księgowej, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, przygotowywanie zeznań podatkowych,
prowadzenie ksiąg, przegląd ksiąg rachunkowych, audyt sprawozdań finansowych, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach
działalności gospodarczej, organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, w tym ekspertyzy o wydolności
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, sporządzanie list płac, audyt akt osobowych pracowników, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, pośrednictwo pracy, 36 usługi w zakresie badania
sprawozdań finansowych i doradztwa finansowego, usługi biegłych
rewidentów, przygotowywanie wycen i doradztwo w zakresie fuzji
i podziałów spółek, przygotowywanie raportów i analiz w zakresie
sytuacji finansowej spółek, wyceny przedsiębiorstw, (due dilligence),
usługi w zakresie wykonywania ekspertyz i prognoz finansowych,
analiza finansowa, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi audytów finansowych, doradztwo finansowe, usługi finansowej likwidacji przedsiębiorstw doradztwo i pozyskiwanie środków
finansowych na rzecz osób trzecich, doradztwo inwestycyjne, inwestowanie środków finansowych w imieniu osób trzecich, konsultacje
w zakresie rachunkowości, przygotowywanie dokumentacji podatkowych, organizacja systemów ewidencji podatkowych wspomagających zarządzanie, planowanie optymalnych systemów wynagradzania, ekspertyzy do celów podatkowych, 41 organizowanie i obsługa
konferencji, szkolenia w zakresie rachunkowości, usługi wydawnicze
w zakresie rachunkowości, finansów, podatków, doradztwa gospodarczego, publikacje elektroniczne on-line, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, 42 projektowanie narzędzi informatycznych
wspomagających obliczenia finansowe, usługi w zakresie konwersji
danych przez program komputerowy, 45 usługi doradztwa prawnego
i badania prawne.
(111) 292976
(220) 2016 03 14
(210) 453594
(151) 2016 11 21
(441) 2016 06 20
(732) STASZCZYŃSKI PIOTR STREETART, Wrocław, PL.
(540) PASIBUS
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(510), (511) 35 sprzedaż żywności, sprzedaż obwoźna żywności,
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, bary, snack-bary,
restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, bistro, kawiarnie, kafeterie, przygotowanie dań żywnościowych na zamówienie oraz ich dostawa.

(111) 292977
(220) 2016 03 14
(210) 453596
(151) 2016 11 21
(441) 2016 06 20
(732) STASZCZYŃSKI PIOTR STREETART, Wrocław, PL.
(540)

(531) 08.07.10, 18.01.08
(510), (511) 35 sprzedaż żywności, sprzedaż obwoźna żywności,
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, bary, snack-bary,
restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, bistro, kawiarnie, kafeterie, przygotowanie dań żywnościowych na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 292978
(220) 2016 03 14
(210) 453600
(151) 2016 12 13
(441) 2016 06 20
(732) ADAMOWICZ ADAM, Sopot, PL.
(540) MOBIVOX
(510), (511) 9 głośniki, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
wzmacniacze, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem
sieci wysyłkowej towarów takich jak głośniki, urządzenia do odtwarzania dźwięku, wzmacniacze, promocja sprzedaży dla osób
trzecich.
(111) 292979
(220) 2016 03 14
(151) 2016 12 13
(441) 2016 06 20
(732) PLAZA TOMASZ, Konin, PL.
(540) Morsel
(540)

(210) 453606

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, w tym dla zwierząt domowych.
(111) 292980
(220) 2016 03 14
(210) 453607
(151) 2016 12 12
(441) 2016 06 20
(732) ZAWACKI TOMASZ INSEKTPOL, Nowe Miasto Lubawskie, PL.
(540) MEGA FOG
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparat wspomagający zabieg dezynfekcji poprzez
zamgławianie (środek pomocniczy-nośnik mgły).
(111) 292981
(220) 2016 03 14
(210) 453617
(151) 2016 12 19
(441) 2016 06 20
(732) SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, JP.
(540) SENjU CATALIN (Pirenoxinum)
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.04.09, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 okulistyczne preparaty farmaceutyczne, leki do oczu
w kroplach, płyny do przemywania oczu.
(111) 292982
(220) 2016 03 14
(210) 453618
(151) 2016 12 19
(441) 2016 06 20
(732) SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, JP.
(540) SENjU
(540)

2257

(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 18.01.07, 18.01.08, 18.01.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż żywności, sprzedaż obwoźna żywności,
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, bary, snack-bary,
restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, bistro, kawiarnie, kafeterie, przygotowanie dań żywnościowych na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 292985
(220) 2016 03 14
(210) 453651
(151) 2016 11 23
(441) 2016 06 20
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) Bahama
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 soki, nektary, napoje niegazowane owocowe, napoje
niegazowane warzywne, napoje niegazowane owocowo-warzywne,
napoje bezalkoholowe.
(111) 292986
(220) 2016 03 15
(210) 453695
(151) 2016 12 15
(441) 2016 06 20
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540) PALACE VODKA PALACE
(540)

(531) 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 5 okulistyczne preparaty farmaceutyczne, leki do oczu
w kroplach, płyny do przemywania oczu.
(111) 292983
(220) 2016 03 14
(210) 453619
(151) 2016 12 19
(441) 2016 06 20
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Pomagam ? Naturalnie ! Natur Kaps
(540)
Kolor znaku: niebieski, srebrny
(531) 07.01.01, 19.07.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.11.02, 26.11.14, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 292984
(220) 2016 03 14
(210) 453621
(151) 2016 11 21
(441) 2016 06 20
(732) STASZCZYŃSKI PIOTR STREETART, Wrocław, PL.
(540) PASIBUS

(111) 292987
(220) 2016 03 16
(210) 453721
(151) 2016 12 06
(441) 2016 06 20
(732) SOWA PAWEŁ, Chełmiec, PL.
(540) exfloor
(510), (511) 19 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line), sprzedaż
wysyłkowa i katalogowa: podłóg litych drewnianych i warstwowych,
parkietów, paneli podłogowych, desek podłogowych, listew drewnianych, chemii do malowania i konserwacji, wosków ochronnych
i farb, usługi w zakresie układania, malowania i konserwacji podłóg
drewnianych i paneli, cyklinowania i odnawiania podłóg i posadzek.
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(111) 292988
(220) 2016 03 16
(210) 453725
(151) 2016 12 21
(441) 2016 06 20
(732) MERTZ EYEWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bolesławiec, PL.
(540) BUNOVIATA
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, okulary (optyka), oprawki
do okularów, etui na okulary, okulary ochronne.

(540)

(111) 292989
(220) 2016 03 17
(210) 453755
(151) 2016 12 15
(441) 2016 06 20
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) FAIR PLAY
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kiełbasa, pasztet,
wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.

(111) 292993
(220) 2015 03 27
(210) 453795
(151) 2016 12 12
(441) 2016 06 06
(732) ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielawa, PL.
(540) els elektrotechnika
(540)

(111) 292990
(220) 2016 03 17
(210) 453759
(151) 2016 12 16
(441) 2016 06 20
(732) DIAMOND FOUNDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: różowy, brązowy, żółty, biały
(531) 26.05.01, 09.03.09, 09.03.13, 03.13.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy, agencje reklamowe, usługi
porównywania cen, agencje informacji handlowej, pośrednictwo
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 38 informacja o telekomunikacji,
przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 42 dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej.
(111) 292991
(220) 2016 03 17
(210) 453761
(151) 2016 12 16
(441) 2016 06 20
(732) PRIMA PASTA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TRATTORIA PRIMA PASTA
(510), (511) 30 ciasta mączne, kluski, makaron rurki, makaron wstążki,
makarony, potrawy na bazie mąki, produkty z mąki mielonej, spaghetti, tabule, tarty (z nadzieniem z jajek, sera, boczku, itp.), tortille, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, 41 usługi związane z nauczaniem, rozrywkami i rekreacją, organizowanie balów, organizowanie
konkursów edukacyjnych oraz rozrywkowych, organizowanie spektakli i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie kongresów,
konferencji, zjazdów, przyjęć, seminariów i sympozjów, 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), domy turystyczne, hotele, kafeterie, bufety,
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje, restauracje samoobsługowe, domy turystyczne, usługi barowe, wynajmowanie sal na kongresy,
konferencje, zjazdy, przyjęcia, seminaria i sympozja, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 292992
(220) 2016 03 18
(151) 2016 12 27
(441) 2016 06 20
(732) KRUPA ROBERT DYMBOX, Zamość, PL.
(540) DYMBOX.PL

(210) 453790

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do wędzenia żywności, generatory dymu
do gotowania.

Kolor znaku: zielony, ciemnoszary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 elementy metalowe obudowy, metalowe szyny na kable [inne niż elektryczne], metalowe wsporniki do kabli, metalowe
wsporniki naciągające, metalowe zaciski do kabli nieelektryczne, nieelektryczne metalowe złączki kablowe, podpory metalowe, elektryczne przewody drutowe wyrabiane z metali nieszlachetnych, zaciski do kabli metalowe, zaciski linowe metalowe, zawiasy metalowe
do przytwierdzania kabli elektrycznych, zawiesie z lin stalowych,
złącza kablowe z metalu [nieelektryczne], złącza kabli metalowe [nieelektryczne], złącza metalowe kabli nieelektrycznych, złączenia metalowe kabli [nieelektryczne], 9 ochronniki przepięciowe, ochronniki
linii energetycznych, ochronniki przeciwprzepięciowe, ograniczniki
przepięć, ograniczniki napięcia, ograniczniki [elektryczność], liczniki,
liczniki numeryczne, liczniki obrotów, liczniki [elektryczność], liczniki
energii elektrycznej wykorzystujące częstotliwość radiową, oprogramowanie komputerowe stosowane do zdalnego monitorowania liczników, oprogramowanie komputerowe do użytku w zdalnym odczycie liczników, wykrywacze do liczników elektrycznych, liczniki energii
elektrycznej, liczniki prądu elektrycznego, programatory czasowe,
programatory centralnego ogrzewania, dzwonki alarmowe, dzwonki
sygnalizacyjne, dzwonki [urządzenia ostrzegające], elektroniczne
dzwonki ostrzegawcze, dzwonki alarmowe elektryczne, elektryczne
dzwonki do drzwi, metalowe dzwonki do alarmów, gniazda telefoniczne, gniazda telewizyjne, gniazdka elektryczne, gniazda przełączające [elektryczne], elektryczne gniazda wtyczkowe, przenośne
gniazda wtykowe, gniazdka do anten, obudowy gniazdek elektrycznych, osłony do gniazdek elektrycznych, elektryczne gniazdka i kontakty, gniazdka do golarek elektrycznych, gniazda wtykowe do przedłużaczy telefonicznych, gniazda do zasilania energią elektryczną,
wtyczki, gniazdka i inne kontakty (elektryczne-), czujniki wilgotności,
czujniki fotoelektryczne, czujniki, czujniki podczerwieni, czujniki ultradźwiękowe, czujniki płomieni, czujniki elektrooptyczne, czujniki
elektroniczne, czujniki elektryczne, czujniki światłowodowe, czujniki
dymu, czujniki wibracji, czujniki gazu, czujniki światła, elektromagnetyczne czujniki pomiarowe, czujniki pomiarowe, czujniki przeciwpożarowe, czujniki ognia, czujniki ciśnienia, elektroniczne czujniki pomiarowe, czujniki prądu elektrycznego, elektrochemiczne
czujniki gazów, elektryczne czujniki dymu, czujniki i detektory, obudowy urządzeń elektrycznych, obudowy przyrządów elektrycznych,
obudowy do urządzeń pomiarowych, obudowy [puszki] do złączy
kablowych, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki do baterii, akumulatory do pojazdów elektrycznych,
akumulatory do pojazdów, akumulatory samochodowe, baterie, baterie elektryczne, baterie litowo-jonowe, urządzenia do ładowania,
urządzenia do ładowania akumulatorów, urządzenia do ładowania
baterii, urządzenia ładujące do sprzętu nadającego się do ponownego ładowania, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej,
zasilacze sieciowe [baterie], aparatura i urządzenia do kontrolowania
elektryczności, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, adaptery elektryczne, aparatura do kondycjonowa-
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nia energii, aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej,
aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura łączeniowa [elektryczna], automatyczne wyłączniki czasowe, awaryjne
automatyczne przerywacze napięcia, autotransformatory, bloki
do rozprowadzania prądu elektrycznego, cewki wysokiej częstotliwości, dławiki kompensacyjne, człony dopasowujące stosowane
w urządzeniach zasilających, dławiki wysokonapięciowe, dystrybutory mocy [elektryczne], dzielniki mocy [elektryczne], elektroniczne
konwertery częstotliwości do silników elektrycznych dużej prędkości, elektryczne adaptery napięcia, elektryczne łączniki dopasowujące, elektryczne łączniki wtykowe, elektryczne panele rozdzielcze
do sieci elektrycznej, elektryczne przemienniki częstotliwości, elektryczne puszki odgałęźne, elektryczne rozgałęźniki, elektryczne
transformatory sieci zasilającej, elektryczne urządzenia dopasowujące, elektryczne urządzenia przełączające, elektryczne urządzenia
wspomagające, elektryczne wyłączniki automatyczne, elektryczne
wyłączniki przepięciowe, elektryczne wyłączniki samoczynne, indukcyjne regulatory napięcia, instalacja odgromowa, instalacja odgromowa [piorunochrony], inwertery elektryczne, jednostki zasilania
[transformatory], kable rozruchowe do akumulatorów, komparatory,
komutatory, kondycjonery sieciowe, konwertery częstotliwości, konwertery elektryczne, konwertery energii elektrycznej, konwertery
napięcia na prąd, konwertery prądowe, konwertery prądu stałego,
konwertery wielkiej częstotliwości, lampy prostownicze, maszyny
do rozprowadzania energii elektrycznej, miniaturowe przerywacze
obwodów, moduły prostownikowe, modyfikator fazowy, odgromniki, panele do rozdziału energii elektrycznej, podzespoły zasilaczy
elektrycznych, powielacze wysokiego napięcia, prostowniki prądu,
prostowniki, prostowniki do alternatorów, prostowniki elektryczne,
prostowniki prądu elektrycznego, przekaźniki elektroniczne, przekaźniki elektryczne, przekaźniki mocy, przekładnik prądowy, przekładniki prądu elektrycznego, przełączniki czasowe automatyczne,
przełączniki dostępowe, przełączniki prądu elektrycznego, przełączniki wysokiej częstotliwości, przełączniki zaczepów do przekładników elektrycznych, przemiennik częstotliwości, przemienniki częstotliwości [elektroniczne], przemienniki [inwertery], przemienniki
[inwertory] do dostaw energii elektryczne], przemienniki, inwertory
[elektryczność], przerywacze prądowe, przetwornice jednotwornikowe, przerywacze obwodu elektrycznego, przetworniki częstotliwości, przetworniki elektryczne, przetworniki napięcia, przetworniki
napięcia na prąd, przetworniki prądu, przetworniki prądu elektrycznego, przyrządy do uziemiania, przetworniki prądu stałego, pulpity
rozdzielające [elektryczność], puszki na przełączniki elektryczne,
puszki odgałęźne [elektryczność], ręczne rektyfikatory, reduktory
[elektryczność], regulatory napięcia, regulatory napięcia do energii
elektrycznej, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory napięcia
stałego, regulatory świateł scenicznych, rozdzielacze energii elektrycznej, selenowe ochraniacze przed udarem napięciowym, stabilizatory napięcia, stabilizatory zasilania, sterowniki elektryczne, tablice rozdzielcze [elektryczność], szafy rozdzielcze [elektryczność],
tablice sterownicze [elektryczność], terminale odgałęźne, transformatory, tłumiki udarów napięciowych, transformatory częstotliwości, transformatory elektroniczne, transformatory elektryczne, transformatory mocy do celów wzmacniania, transformatory impedancji,
transformatory napięcia, transformatory napięcia elektrycznego,
transformatory obniżające napięcie, transformatory podwyższające
napięcie, transformatory pojemnościowe napięcia, transformatory
rozdzielcze, transformatory suche, urządzenia do ochrony przeciwprzepięciowej, transformatory wysokiego napięcia, urządzenia
do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do stabilizowania napięcia, urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, urządzenia
do zmieniania częstotliwości, urządzenia elektryczne do monitorowania sieci zasilającej, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia zasilające napięcia przemiennego, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zegarowe, wyłączniki samoczynne awaryjne,
zabezpieczenia przepięciowe, zasilacze impulsowe o wysokiej częstotliwości, zasilacze sieciowe [transformatory], złącza pośrednie dużej mocy, źródła zasilania podłączone do urządzeń audio do użytku
w pojazdach mechanicznych, zasilacze napięcia stabilizowanego,
adaptery do wtyczek, adaptery prądu zmiennego, balasty do oprawek oświetlenia elektrycznego, bezpieczniki do pojazdów, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki topikowe, bloki bezpieczników, bloki
połączeniowe [kable elektryczne], bloki wielogniazdowe, ceramicz-
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ne bezpieczniki, domowe przełączniki [elektryczne], dotykowe panele sterowania, dotykowe tablice rozdzielcze, elastyczne powłoki
(osłony) do kabli elektrycznych, elektryczne bezpieczniki stykowe,
elektryczne bloki stykowe, elektryczne końcówki zaciskowe, elektryczne listwy zaciskowe, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, elektryczne panele kontrolne, elektryczne panele
przyciskowe, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne tablice
rozdzielcze, elektryczne tabliczki dotykowe [touchpad], elektryczne
urządzenia połączeniowe, elektryczne wtyczki połączeniowe, elektryczne wyłączniki czasowe, elektryczne wyłączniki oświetleniowe,
elektryczne wyłączniki przyciskowe, złącza elektryczne, elektryczne
złącza dopasowujące, elektryczne złącza szpilkowe, elektryczne złącza wtyczkowe, elementy składowe obwodów elektrycznych, elementy składowe układów elektrycznych, elementy układów elektrycznych, etykietki do oznaczania elektrycznych przewodów,
fotorezystory, fotokomórki, gniazda przekaźnikowe, gniazda tranzystorów, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], instalacje elektryczne, izolatory przeciążeniowe, izolowane złącza elektryczne, jednostki łączące [styki elektryczne], kable elektryczne
pośrednie, kable i przewody elektryczne, końcówki [elektryczność],
łączniki elektryczne, łączówki elektryczne, łączniki zbliżeniowe, łączniki wtykowe, łączniki mocy, łączówki zaciskowe, listwy zaciskowe
[złącza elektryczne], moduły sterująco-kontrolne [elektryczne], moduły zasilania, obrotowe krzywkowe łączniki krańcowe, obwody
elektryczne i obwody drukowane, odbiorniki elektryczne, odłączniki,
ograniczniki prądu elektrycznego, okrągłe złącza wtykowe, oporniki
elektryczne, oporniki elektryczne [rezystory], oporniki indukcyjne,
oporniki [rezystory], osprzęt do oświetlenia ściennego [przełączniki],
podzespoły elektrotechniczne, przejściówki [adaptery] podróżne
do wtyczek elektrycznych, przekaźniki bezpieczeństwa [elektryczne], przekaźniki nadmiarowe, przekaźniki elektromagnetyczne, przekaźniki do zabezpieczenia nadnapięciowego, przekaźniki ochronne
do silnika, przekaźniki półprzewodnikowe, przekaźniki stopniowe,
przekaźniki wrażliwe na światło, przełączniki [antenowe] (nadawanie-odbiór), przełączniki czujnikowe, przełączniki dotykowe [elektryczne], przełączniki elektromagnetyczne, przełączniki elektryczne,
przełączniki obrotowe elektryczne, przełączniki punktowe [elektryczne], przełączniki ściemniające, przełączniki styków mechanicznych, przewodniki elektryczne, przewody elektromagnetyczne,
przewody metalowe [elektryczne], przyciski do dzwonków, pulpity
złączy elektrycznych, puszki do połączeń elektrycznych, puszki elektroinstalacyjne, puszki łączeniowe, puszki przyłączeniowe (elektryczność], puszki wypustowe energii elektrycznej, regulatory oświetlenia, ściemniacze, ściemniacze światła, skrzynki bezpiecznikowe,
skrzynki boczników elektrycznych, skrzynki opornikowe, skrzynki
do bezpieczników elektrycznych, skrzynki połączeniowe [elektryczne], skrzynki przyłączeniowe [elektryczność], skrzynki rozdzielcze
elektryczne, skrzynki rozdzielcze zasilania, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], skrzynki zaciskowe, skrzynki zaciskowe do przewodów
elektrycznych, skrzynki zaciskowe [elektryczne], skrzynki zasilające,
styki elektryczne, szafki przystosowane do urządzeń elektrycznych,
szafy na wyłączniki elektryczne, szyny tulejowe, elektryczne, szyny
zbiorcze, szyny zbiorcze elektryczne do dystrybucji, tablice do połączeń elektrycznych, tablice rozdzielcze, tablice rozdzielcze [elektryczne], uchwyty bezpiecznikowe, urządzenia do zamykania obwodów elektrycznych, warystory, włączniki dotykowe, włączniki światła,
wtyczki, wtyczki bananowe, wtyczki do złączy pośrednich, wtyczki
elektryczne, wtyczki prądowe, wtyczki typu jack, wtyki przewodów
zasilających, wtyczki zabezpieczające, wyłączniki elektryczne [przełączniki], wyłączniki krańcowe, wyłączniki termiczne, wyładowcze
lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, zaciski uziemiające, zaciski uziomowe, zapłonniki do lamp elektrycznych, zaślepki elektryczne, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zespoły połączeń bezpiecznikowych, zespoły przełączników
elektrycznych, zespoły przewodów elektrycznych, złącza elektryczne,
złączki do przewodów elektrycznych, znaczniki do przewodów elektrycznych, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, aparatura sygnalizacyjna, błyskowe światła bezpieczeństwa, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, kamery cofania do pojazdów, mechanizmy kontroli
dostępu, prysznice przeznaczone do użytku w sytuacjach awaryjnych,
przeciwpożarowe systemy tryskaczy, przylepne taśmy bezpieczeństwa [kodowane], przylepne taśmy bezpieczeństwa [magnetyczne],
systemy zraszaczy do gaszenia ognia, tryskacze (systemy-) przeciwpożarowe, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, urządzenia do kontrolowania ognia, urządzenia do wykrywania dymu, urządzenia zabez-
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pieczające do przetwarzania sygnałów dźwiękowych, zraszacze ognia
[sprzęt przeciwpożarowy], wykrywacze dymu, urządzenia zabezpieczające i ochronne, analizatory energii elektrycznej, wskaźniki [elektryczność], wskaźniki kolejności faz, wskaźniki cyfrowe, aparatura
do monitoringu obiektów śledzonych [elektryczna], aparatura elektryczna do komutacji, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności, aparatura kontrolna [energia elektryczna],
baterie elektryczne do pojazdów, elektryczne alarmy dymu, elektryczne alarmy pożarowe, elektryczne i elektroniczne instalacje
do wideomonitoringu, elektryczne i elektroniczne alarmy antywłamaniowe, elektryczne instalacje do kontroli dostępu, elektryczne instalacje sterujące, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne oznakowania, elektryczne rejestratory wyników, elektryczne
skrzynki sterownicze, elektryczne systemy kontroli dostępu, elektryczne tablice kontrolne, elektryczne timery, elektryczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż do pojazdów], elektryczne urządzenia do zabezpieczania dostępu,
elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, elektryczne urządzenia
kontrolne, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne
urządzenia łącznościowe, elektryczne urządzenia nawigacyjne, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne urządzenia sterujące procesami, elektryczne urządzenia sterownicze, elektryczne urządzenia sygnalizacyjne,
elektryczne urządzenia zdalnego sterowania, elektryczne wykrywacze dymu, elektryczne wykrywacze obiektów, elektryczne wyłączniki przyciskowe blaszkowe, elektryczne zamki do drzwi, elektryczne
zautomatyzowane urządzenia sterownicze, elektryczne zespoły kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne zespoły sieci zasilającej,
etykietki do oznaczania kabli elektrycznych, etykietki do oznaczania przewodów elektrycznych, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektrycznego
okablowania, izolowane przewody elektryczne, jednostki energii
elektrycznej, kable elektryczne, kable elektryczne do łączenia, kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, kable elektryczne powlekane gumą, kable elektryczne termoodporne, tuleje
złączowe do kabli elektrycznych, kable izolowane do instalacji elektrycznych, kable metalowe [elektryczne], kanały do elektrycznych
kabli, kanały do kabli elektrycznych, kolektory elektryczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, komponenty
elektryczne i elektroniczne, aparatura elektryczna do komutacji,
końcówki wtykowe do przewodów elektrycznych, kondensatory
elektryczne [do urządzeń telekomunikacyjnych], łączniki do przewodów elektrycznych, markery identyfikacyjne do kabli elektrycznych, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, monitorujące
urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], monitorujące urządzenia [elektryczne], monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne],
obwody elektryczne, obwody [elektryczne lub elektroniczne],
ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, okablowanie elektryczne, osłony na kable elektryczne, oznaczniki przewodów elektrycznych, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, przedłużacze do kabli elektrycznych, przedłużacze elektryczne, przewody
elektryczne, przewody elektryczne izolowane, przewody elektryczne termoodporne, przewody elektryczne w izolacji z plastiku, przewody elektryczne ze stopów metali, przewody instalacji elektrycznych, przewody montażowe [elektryczne], przyrządy do pomiaru
energii elektrycznej, puszki do kabli elektrycznych, regulatory
energii elektrycznej, regulatory poziomu [aparatura elektryczna],
regulatory poziomu [elektryczne przyrządy], regulatory prędkości
[elektryczne], skrzynki przyłączowe do przewodów elektrycznych,
syreny elektryczne (brzęczki), urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], urządzenia do obróbki za pomocą
energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru energii elektrycznej,
urządzenia do przechowywania danych [elektryczne lub elektroniczne], urządzenia do sterowania energią elektryczną, urządzenia
do sterowania procesami [elektryczne], urządzenia do sterowania
mocą [elektryczne], urządzenia do sterowania ruchem drogowym
[elektryczne], urządzenia do wyświetlania wyników [elektryczne],
urządzenia elektryczne do sterowania, urządzenia monitorujące,
elektryczne, urządzenia pomiarowe elektryczne, urządzenia sterujące elektryczne, wkłady wtykowe [elektryczne], złącza do kabli
elektrycznych, złącza do linii elektrycznych, złącza do obwodów
elektrycznych, złącza do przewodów elektrycznych, złącza kablowe do kabli elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność],
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złączki kablowe do kabli elektrycznych, tuleje złączowe do kabli
elektrycznych, lampy termoelektryczne, lampy sygnalizacyjne, sygnalizacyjne lampy, lampy optyczne, lampy nadawcze, statecznik
do lampy fluorescencyjnej stosowanej w oświetleniu elektrycznym,
urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS],
11 żarówki, żarówki halogenowe, żarówki oświetleniowe, żarówki
oświetleniowe LED, miniaturowe żarówki oświetleniowe, elektryczne żarówki oświetleniowe, żarówki do lamp wyładowczych, żarówki do lamp żarowych, żarówki do lamp elektrycznych, żarówki i akcesoria do nich, oświetlenie elektryczne, lampy elektryczne,
wentylatory elektryczne, lampki elektryczne na choinki, lampiony
elektryczne, lampy do instalacji elektrycznych, lampy elektryczne
do oświetlenia wnętrz, lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy halogenowe do zastosowania w kuchenkach elektrycznych, lampy rurowe wyładowcze elektryczne do oświetlenia,
latarki elektryczne, latarki elektryczne [lampy podręczne], latarki
kieszonkowe [latarki elektryczne], latarki kieszonkowe, elektryczne,
latarki wykorzystujące doładowywalne urządzenia elektryczne,
oprawki do lamp elektrycznych, oprawy do elektrycznego oświetlania wnętrz, ozdoby świetlne na drzewka bożonarodzeniowe
[światełka elektryczne], rurowe lampy wyładowcze elektryczne
do celów oświetleniowych, ruszty elektryczne, światełka elektryczne do ozdób świątecznych, szklane żarówki elektryczne, świece
elektryczne, wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory elektryczne będące
elementami domowych instalacji wentylacyjnych, wentylatory
elektryczne [do użytku domowego], wentylatory elektryczne
do użytku osobistego, żarniki do lamp elektrycznych, elektryczne
żarówki fluorescencyjne, żarówki do latarek, zwieńczenia lamp,
Uchwyty lamp, podstawy lamp, lampy rtęciowe, lampy próżniowe,
lampy ścienne, lampy stołowe, lampy biurkowe, lampy fluorescencyjne, lampy wiszące, lampy górnicze, lampy stojące, lampy olejowe, lampy łukowe, lampy podłogowe, lampy oświetleniowe, lampy
halogenowe, stojące lampy, lampy metalohalogenkowe, lampy
awaryjne, lampy bezpieczeństwa, lampy żarowe, lampki biurkowe,
lampki nocne, oprawki do lamp, oświetleniowe lampy wyładowcze,
lampy stroboskopowe [ozdobne], oświetleniowa lampa gazowana,
elektryczne lampy wyładowcze, ozdoby choinkowe [lampy], przenośne lampy [oświetleniowe], sufitowe lampy wiszące, elektryczne
lampy żarowe, nieprzezroczyste osłony do lamp, kuliste klosze
do lamp, abażury do lamp stołowych, lampy do dekoracji świątecznych, lampy do celów oświetleniowych, lampy na energię słoneczną, lampy stroboskopowe do dyskotek, elektryczne lampy wyładowcze do celów oświetleniowych, rurowe lampy wyładowcze
elektryczne do oświetlenia, ręczne lampy elektryczne inne niż
do użytku fotograficznego.

(111) 292994
(220) 2016 03 18
(151) 2016 12 14
(441) 2016 06 20
(732) YETICO SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) yetico Acustic
(540)

(210) 453800

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, styropian.
(111) 292995
(220) 2016 03 18
(151) 2016 12 14
(441) 2016 06 20
(732) YETICO SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) yetico Aqua
(540)

(210) 453801

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 05.05.19, 05.05.20, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04,
29.01.06, 29.01.08

Nr 7/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 17 materiały izolacyjne, styropian.

(111) 292996
(220) 2016 03 18
(151) 2016 12 14
(441) 2016 06 20
(732) YETICO SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) yetico Passive
(540)

(210) 453802

Kolor znaku: biały, szary
(531) 05.05.19, 05.05.20, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, styropian.
(111) 292997
(220) 2016 03 18
(210) 453806
(151) 2016 12 14
(441) 2016 06 20
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) EFECTA
(510), (511) 35 usługi w zakresie programów lojalnościowych, zarządzenie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych.
(111) 292998
(220) 2016 03 18
(151) 2016 12 30
(441) 2016 06 20
(732) WALUS ARKADIUSZ, Warszawa, PL.
(540) SNOW EXPO NIE TYLKO DLA NARCIARZY
(540)

(210) 453807

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 01.15.17
(510), (511) 16 prospekty, broszury i ulotki, czasopisma, książki, plakaty, karty pocztowe, kalendarze, 35 organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, 39 usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi rezerwowania transportu
pasażerskiego, usługi biur podróży, 40 usługi poligraficzne, drukowanie materiałów reklamowych, obróbka materiałów reklamowych,
nanoszenie nadruków na przedmioty o charakterze reklamowym,
41 organizowanie targów, imprez i wystaw w celach rozrywkowych,
kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych, organizowanie szkoleń,
konferencji, festiwali, konkursów sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, publikowanie książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, 42 zarządzanie portalami internetowymi, usługi tworzenia, utrzymywania,
opracowywania portali internetowych.
(111) 292999
(220) 2016 03 18
(210) 453810
(151) 2016 12 14
(441) 2016 06 20
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) EFECTA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 17.01.02, 17.01.99, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie programów lojalnościowych, zarządzenie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych.
(111) 293000
(151) 2016 12 14

(220) 2016 03 18
(441) 2016 06 20

(210) 453830
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(732) SOUVRE INTERNATIONALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Inowrocław, PL.
(540) S
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 03.07.19, 26.04.16, 29.01.05
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [środki przeciwpotne], antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, preparaty antystatyczne
do celów domowych, balsamy inne niż do celów medycznych, środki chemiczne do ożywiania kolorów do użytku domowego-barwnik
[pranie], barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
bazy do perfum kwiatowych, olejek bergamotowy, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, środek barwiący
do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, kosmetyki do brwi,
pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, kreda
do czyszczenia, preparaty do czyszczenia, preparaty do czyszczenie protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne,
esencyjne, esencje eteryczne, preparaty do usuwania farby, geraniol, mydło do golenia, preparaty do golenia, heliotropina, olejek
jaśminowy, woda Javelle, jonon [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, kadzidła, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, woda kolońska, chemiczne produkty do ożywiania koloru do użytku domowego [pranie], środki do konserwacji
skóry [pasty], maseczki kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, krochmal [apretura], krochmal do celów
pralniczych, preparaty do krochmalenia, ekstrakty z kwiatów [perfumy], środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, alkalia lotne [amoniak] stosowane
jako detergent, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, esencje miętowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, mleczko
kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, preparaty do mycia, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące,
mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła lecznicze, mydła migdałowe, mydła przeciw potowe, mydła przeciw potowe do stóp, naklejane ozdoby do paznokci, środki do namaczania bielizny, neutralizatory do trwałej ondulacji, pasty do obuwia, wosk do obuwia,
preparaty do odbarwiania, paski do odświeżania oddechu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek lawendowy,
olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat
odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki [kredki] kosmetyczne,
ołówki do brwi, środki do ostrzenia, ozdobne kalkomanie do celów
kosmetycznych, wosk do parkietów, pasty do butów, pasty do podłogi i mebli, preparaty do usuwania pasty do podłóg, pasty do skór
zwierzęcych, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, produkty perfumeryjne, perfumy, piżmo
[perfumeria], płyny antypoślizgowe do podłóg, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, chusteczki nasączone płynem kosmetycznym, płyny po goleniu, płyny
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antypoślizgowe do podłogi, wosk antypoślizgowy do podłogi,
wosk do podłogi, kamień do polerowania, kremy do polerowania,
papier do polerowania, preparaty do polerowania, środki do polerowania, woski do polerowania, preparaty do polerowania protez
zębowych, środki do nadawania połysku, pomadki do ust, pomady
do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, potpourri [mieszanki zapachowe], powietrze sprężone w puszce
do czyszczenia i odkurzania, farbki stosowane w pralnictwie, środki
do wygładzania stosowane w pralnictwie, wybielacze stosowane
w pralnictwie, wosk pralniczy, preparaty do prania, preparaty
do prania chemicznego, preparaty do nabłyszczania liści roślin,
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania,
preparaty do prostowania włosów, preparaty kąpielowe do celów
higienicznych, preparaty do polerowania protez dentystycznych,
preparaty do czyszczenia protez zębowych, przeciw potowe mydła,
materiały przylepne do celów kosmetycznych, puder do makijażu,
pumeks, preparaty do usuwania rdzy, preparaty kosmetyczne
do rzęs, tusze do rzęs, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, saszetki zapachowe do bielizny, kremy [pasty] do zwierzęcej skóry, kremy wybielające do skóry, preparaty do wybielania
zwierzęcej skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
środki do konserwacji skóry [pasty], woski do skóry wyprawionej,
skrobia do nadawania połysku [pranie], preparaty do ochrony
przed słońcem, soda krystaliczna do czyszczenia, ług sodowy, sole
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, płyny do spryskiwaczy
szyb, suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt domowych, szminki, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środek barwiący do bielizny
[ultramaryna], środki do czyszczenia zębów, środki do szorowania,
środki zapachowe odświeżające powietrze, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, laik kosmetyczny, preparaty do czyszczenia tapet, terpentyna [środek do wywabiania tłustych plam],
terpeny [olejki aromatyczne], środki do zmiękczania tkanin, tlenek
glinu [ścierniwo], tłuszcze do celów kosmetycznych, woda toaletowa, olejki toaletowe, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, neutralizatory do trwalej ondulacji, tusze do rzęs, preparaty do udrażniania rur, odświeżacze do ust [aerozol], pomadki do ust, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, waciki do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, olejek wintergrinowy, farby do włosów, lakiery
do włosów, preparaty do kręcenia włosów, woda kolońska, woda
lawendowa, woda toaletowa, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, wosk antypoślizgowy do podłóg, wosk
do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do skór,
wosk do wąsów, wosk pralniczy, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, soda wybielająca, sole wybielające, kremy
do wybielania skór, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, środki do wybłyszczania stosowane w pralnictwie, środki do wygładzania stosowane w pralnictwie, wywabiacze plam, woda zapachowa,
zestawy kosmetyków, żele do wybielania zębów, środki do zmiękczania tkanin, zmywacze do paznokci, żele do masażu inne niż
do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 4 smar do butów,
świeczki na choinki, knoty do lamp, knoty do świec, środki do konserwacji skóry [oleje i smary], lanolina, nafta oświetleniowa, oleje
do natłuszczania, preparaty z olejem sojowym do zapobiegania
przywieraniu do przyborów kuchennych, tłuszcze do oświetlania,
wosk do oświetlania, materiały oświetleniowe, gaz oświetleniowy,
pasta do obuwia, wosk pszczeli, olej z ryby niejadalny, świece, świece woskowe, świece zapachowe, świeczki, świeczki choinkowe,
tłuszcz wełniany, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], albumy, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bilety, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe [papeteria],
bloki rysunkowe, broszury, arkusze z celulozy regenerowanej
do pakowania, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania
żywności, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa [papierowe],
czasopisma [periodyki], dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane publikacje, dziurkacze [artykuły biurowe], emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego,
figurki [statuetki] z papieru mache, filtry do kawy papierowe, flamastry, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza [do pakowania lub zabezpieczania w transporcie], formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], frankownice do użytku biurowego, futerały na szablo-
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ny, gazety, gilotynki do papieru [artykuły biurowe], gluten [klej]
do papieru lub do użytku domowego, grafity do ołówków, gumki
do ścierania, hektografy, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalkomanie, kałamarze (wpuszczane w pulpit), kałamarze stojące
[z oprawką], kamienie atramentowe [kałamarze], kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty,
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe [artykuły papierniczej, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], katalogi, klamry, zaciski do papieru, klej rybi [karuk] do papieru
lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, kleje do papieru lub do użytku domowego,
kokardy papierowe, komiksy, urządzenia biurowe do stemplowania
kopert, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki [z kartonu
lub papieru], korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], kreda do znakowania, książki, kulki do piór
kulkowych, lak do pieczętowania, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki
rysownicze [kreślarskie], łupkowe tabliczki do pisania, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, materiały do introligatorstwa, materiały do nauczania [z wyjątkiem aparatów],
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne
papierowe [bibuła], materiały klejące do celów papierniczych lub
do użytku domowego, materiały opakowaniowe [amortyzujące,
do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, matryce do druku ręcznego, naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], nawilżacze [artykuły biurowe], biurowe nawilżacze
do powierzchni klejących, notatniki [notesy], notesy podręczne,
noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obrusy papierowe, obsadki, uchwyty do piór, obwoluty na luźne kartki, obwoluty
papierowe na dokumenty, ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], okólniki, ołówki,
ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opakowania do butelek
z tektury lub papieru, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, kasetki ozdobne na papeterie [artykuły biurowe],
papier, papier do pakowania, papier do pisania, papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, papier mache,
papier srebrny, papier świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papierowe podstawki pod karafki, pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
perforatory biurowe, pieczęcie [stemple], pudełka na pieczęcie,
stemple, pinezki, pióra [artykuły biurowe], pióra wieczne, pióra
ze stali, piórniki, plany, płótno introligatorskie, płytki adresowe
do adresarek, podpórki do utrzymywania książek w pozycji pionowej, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków,
podstawki pod kufle do piwa, prospekty, przybory do pisania [materiały piśmienne], przybory do pisania [zestawy], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne],
przyciski do papieru, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, rejestry, księgi główne [książki], ręczniki
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, rozaria domowe, rozkłady, repertuary godzinowe [drukowane], rury tekturowe, segregatory [artykuły biurowe], serwetki papierowe do demakijażu, skoroszyty na dokumenty, spinacze
do papieru, szablony, szablony [artykuły piśmienne], sznurek introligatorski, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe
na afisze z kartonu lub papieru, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty [artykuły
biurowe], teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], torby na śmieci
[z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe [rożki]
w kształcie stożka, ulotki, urządzenia ręczne do etykietowania,
utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania
żywności, aparaty do wykonywania winiet, wkładki papierowe
do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe do piór,
wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wydruki
graficzne, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby z kartonu, zakładki do książek, zeszyty, 18 aktówki, aktówki, teczki, bandolety,
bigle do torebek, chusty do noszenia niemowląt, etui na klucze, kagańce, kijki do trekkingu, komplety podróżne [wyroby skórzane],
kuferki, kuferki na kosmetyki [bez wyposażenia], kufry bagażowe,
kufry podróżne, laski, moleskin [imitacja skóry], obroże dla zwie-

Nr 7/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

rząt, opakowania ze skóry, opaski skórzane, pasy naramienne
ze skóry, torby plażowe, plecaki, plecaki turystyczne, torby podróżne, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, portfele, portmonetki, portmonetki z siatki oczkowej, przeciwsłoneczne parasole, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub z skóry wtórnej, pusła,
puśliska, wyroby rymarskie, sakwy ze skóry do pakowania, siatki
na zakupy, imitacje skóry, sakwy i sakiewki ze skóry, sportowe torby,
teczki szkolne, teki, dyplomatki, torby [koperty, woreczki] ze skóry,
do pakowania, torby na kółkach, torby na ubranie [podróżne], torby
na zakupy, torby sportowe, torby turystyczne, torebki, trzosy, walizki, walizki ze skóry lub z skóry wtórnej, walizy, wizytowniki, 35 agencje reklamowe, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania marketingowe, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla
biura, oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu,
powielanie dokumentów, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fakturowanie, prenumerata gazety [dla osób trzecich], zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny,
agencje informacji handlowej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detaliczne, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinie,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo handlowe], poszukiwania w zakresie patronatu, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarcze, usługi prenumeraty czasopism [dla osób trzecich], prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, public relations, agencje
public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama,
rozpowszechnianie materiałów za pomocą reklamy [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiału
reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, analiza rynku, badania rynku,
sortowanie danych w bazach komputerowych, promocje sprzedażowe dla osób trzecich, statystyczne zestawienia, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi dla osób trzecich, informacja handlowa oraz
udzielanie porad konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne.

(111) 293001
(220) 2016 03 18
(210) 453850
(151) 2016 12 07
(441) 2016 06 20
(732) BARDIAN WOJCIECH, Łańcut, PL.
(540) Paryżanka
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach
wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu: bielizny damskiej, odzieży damskiej, torebek damskich, biżuterii, obuwia, nakryć
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głowy, zegarków, rękawiczek, okularów, strojów kąpielowych, artykułów kosmetycznych, 42 doradztwo w zakresie stylizacji sylwetki,
doboru fasonów, kolorów ubrań, bielizny, kosmetyków, biżuterii, fryzjerstwa, mody, projektowanie i organizacja wystaw, projektowanie
i testowanie odzieży, kosmetyków, wzornictwo przemysłowe w zakresie odzieży, obuwia, nakryć głowy, dobór biustonoszy, informacja
o modzie.

(111) 293002
(220) 2016 03 21
(210) 453864
(151) 2016 11 30
(441) 2016 06 20
(732) ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL.
(540) DOMINO
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 293003
(220) 2016 03 21
(210) 453873
(151) 2016 12 15
(441) 2016 06 20
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) SULTAN TOP
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 293004
(220) 2016 03 21
(210) 453874
(151) 2016 12 15
(441) 2016 06 20
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) TENORE
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 293005
(220) 2016 03 21
(210) 453875
(151) 2016 12 15
(441) 2016 06 20
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) TYBERIUS
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 293006
(220) 2016 03 21
(210) 453877
(151) 2016 12 23
(441) 2016 06 20
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) ZAMIR
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 293007
(220) 2016 03 21
(210) 453884
(151) 2016 12 07
(441) 2016 06 20
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) fagobiotyk
(510), (511) 1 chemiczne preparaty do konserwowania artykułów
spożywczych i preparatów farmaceutycznych, bakteriocydy stosowane przy produkcji wina, preparaty stosowane w bakteriologii, preparaty chemiczne do celów naukowych, środki chemiczne
dla przemysłu, produkty chemiczne do produkcji wina, środki
do konserwacji piwa, 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, guma do żucia do celów medycznych,
herbata lecznicza, plastry do celów leczniczych, suplement diety do celów wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów
do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów
leczniczych, napoje lecznicze, leki wspierające, podłoża dla kultur bakteryjnych, leki do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, szczepionki, wyroby medyczne do celów leczniczych lub
diagnostycznych zawarte w tej klasie, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, syropy do użytku farmaceutycznego, środki
bakteriobójcze, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, 35 dystrybucja materiałów reklamowych
i próbek, publikacja tekstów reklamowych, reklama internetowa,
telewizyjna i prasowa, sprzedaż i promocja bezpośrednia towarów w sklepach i hurtowniach z artykułami farmaceutycznymi,
kosmetycznymi i weterynaryjnymi, doradztwo w zakresie prowadzenia i organizowania działalności gospodarczej, 42 wykonywanie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych,
przyrodniczych i technicznych, wykonywanie badań i ekspertyz
biologicznych, chemicznych, bakteriologicznych i z dziedziny
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kosmetyki, 44 usługi klinik medycznych, usługi farmaceutyczne
w zakresie sporządzania leków, usługi szpitali, pomoc medyczna,
pomoc weterynaryjna, stomatologia, usługi ośrodków zdrowia,
opieka medyczna, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem.

(111) 293008
(220) 2016 03 21
(210) 453885
(151) 2016 12 23
(441) 2016 06 20
(732) DZIERŻANOWSKI MARCIN, GORYSZ PIOTR LINKNET SPÓŁKA
CYWILNA, Opole, PL.
(540) LinkNET
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 konserwacja i naprawianie sprzętu komputerowego, 41 usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, 42 projektowanie systemów informatycznych, usługi
doradztwa informatycznego, testowanie sprzętu informatycznego,
usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony
internetowej, projektowanie komputerowych stron internetowych,
usługi utrzymywania stron internetowych, pisanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.
(111) 293009
(220) 2016 03 21
(210) 453887
(151) 2016 12 07
(441) 2016 06 20
(732) August Storck KG, Berlin, DE.
(540) nimm 2 Śmiejżelki Zimominki
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.
(111) 293010
(220) 2016 03 21
(210) 453888
(151) 2016 12 27
(441) 2016 06 20
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) PIONIERKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kiełbasa, pasztet,
wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.
(111) 293011
(220) 2016 03 10
(210) 453398
(151) 2016 12 29
(441) 2016 06 20
(732) GÓRAŻDŻE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Chorula, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.25, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, mieszanki cementowe, preparaty cementujące, zaprawy budowlane, suche
mieszanki na wylewki betonowe, klinkier, kamień wapienny, margiel,
spoiwa mineralne do scalania, ulepszania i wzmacniania gruntu, żwir,
piasek w tym piasek budowlany i piasek kwarcowy, mieszanki piaskowo-żwirowe, mieszanki wapienne, grys, tłuczeń, betony, kruszywa,
kruszywa budowlane, kamień.
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(111) 293012
(220) 2016 03 10
(210) 453400
(151) 2016 12 29
(441) 2016 06 20
(732) GÓRAŻDŻE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Chorula, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, jasnofioletowy, fioletowy
(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.25, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, mieszanki cementowe, preparaty cementujące, zaprawy budowlane, suche
mieszanki na wylewki betonowe, klinkier, kamień wapienny, margiel,
spoiwa mineralne do scalania, ulepszania i wzmacniania gruntu, żwir,
piasek w tym piasek budowlany i piasek kwarcowy, mieszanki piaskowo-żwirowe, mieszanki wapienne, grys, tłuczeń, betony, kruszywa,
kruszywa budowlane, kamień.
(111) 293013
(220) 2016 03 10
(210) 453401
(151) 2016 12 29
(441) 2016 06 20
(732) GÓRAŻDŻE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Chorula, PL.
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.25, 26.13.25
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, mieszanki cementowe, preparaty cementujące, zaprawy budowlane, suche
mieszanki na wylewki betonowe, klinkier, kamień wapienny, margiel,
spoiwa mineralne do scalania, ulepszania i wzmacniania gruntu, żwir,
piasek w tym piasek budowlany i piasek kwarcowy, mieszanki piaskowo-żwirowe, mieszanki wapienne, grys, tłuczeń, betony, kruszywa,
kruszywa budowlane, kamień.
(111) 293014
(220) 2016 03 10
(210) 453410
(151) 2016 12 19
(441) 2016 06 20
(732) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź, PL.
(540) RUDATEX
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 dzianina, tkaniny, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 293015
(220) 2016 03 21
(210) 453889
(151) 2016 12 27
(441) 2016 06 20
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Jasne, że nasz
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 293016
(220) 2016 03 21
(210) 453892
(151) 2016 11 30
(441) 2016 06 20
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EDYCJA LIMITOWANA HARNAŚ OKOCIMSKI RZEŚKIE
niepasteryzowane ŚWIEŻOŚĆ OD KRÓLA GÓR
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(540)

(111) 293019
(220) 2016 03 21
(151) 2016 12 13
(441) 2016 06 20
(732) BOCIAN MARCIN ONNI, Świecie, PL.
(540) Stare Miasto Restauracja
(540)

2265
(210) 453908

(531) 06.07.04, 06.07.11, 06.07.25, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi: domy turystyczne, kawiarnie, motele, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
pensjonaty, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacja
kwater na pobyt czasowy, stołówki, usługi barowe, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie
sal na posiedzenia, w tym mityngi i narady, wypożyczanie urządzeń
do gotowania.

Kolor znaku: brązowy, czerwony, złoty, zielony, biały, szary
(531) 02.01.04, 02.01.23, 06.01.02, 25.01.15, 27.05.01, 19.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 293017
(220) 2016 03 21
(210) 453899
(151) 2016 12 08
(441) 2016 06 20
(732) SZERSZEŃ MARIUSZ FABRYKA KLIMATU, Szczytno, PL.
(540) fabryka klimatu
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje
do filtrowania powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, szafy
chłodnicze, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, instalacje do wentylacji [klimatyzacja], wentylacyjne wyciągi,
wentylatory [klimatyzacja], schładzanie wody [instalacje], wyciągi
wentylacyjne, 37 instalowanie i naprawa urządzeń dla chłodnictwa,
instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych.
(111) 293018
(220) 2016 03 21
(210) 453903
(151) 2016 12 14
(441) 2016 06 20
(732) OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OPOKA VENTURES
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnoniebieski, jasnozielony
(531) 26.05.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 analizy finansowe, zarządzanie finansami, finansowa
wycena [ubezpieczenia, banki, nieruchomości], finansowe doradztwo, finansowe informacje, finansowe operacje, usługi finansowe,
tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi funduszy zabezpieczających, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, operacje finansowe, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, usługi powiernicze,
ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, informacje
w sprawach ubezpieczenia.

(111) 293020
(220) 2016 03 21
(210) 453911
(151) 2016 12 14
(441) 2016 06 20
(732) GAWĘCKI BARTŁOMIEJ CALVERT SPORT, Czaplów, PL.
(540) Calvert SPORT
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież sportowa i turystyczna, buty sportowe i turystyczne, nakrycia głowy sportowe i turystyczne.
(111) 293021
(220) 2016 03 21
(151) 2016 12 08
(441) 2016 06 20
(732) SMOŁKA ROMUALD, Ruda Śląska, PL.
(540) RUBICON
(540)

(210)453949

(531) 27.05.01, 17.02.01
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej zegarków naręcznych, zegarów, budzików, przyrządów chronomatycznych, pasków do zegarków, prowadzenie sklepów internetowych
z zegarkami naręcznymi, zegarami, budzikami, przyrządami chronomatycznymi, paskami do zegarków.
(111) 293022
(220) 2016 03 21
(210) 453953
(151) 2016 12 08
(441) 2016 06 20
(732) MAJĄTEK ZIEMSKI TRUTNOWY SPÓŁKA AKCYJNA,
Trutnowy, PL.
(540) MAJĄTEK ZIEMSKI TRUTNOWY
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.07.03, 05.03.14, 05.03.13
(510), (511) 31 owoce, słód i zboża, zboża mianowicie: pszenica,
pszenica Chorasan, warzywa mianowicie: groch, rzepak, makuchy
rzepaku, fasola, fasola szparagowa, cebula, brokuł, kalafior, marchew,
wszytskie wyżej wymienione w postaci nieprzetworzonej, 35 usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej warzyw, owoców i zbóż.
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(111) 293023
(220) 2016 03 21
(210) 453954
(151) 2016 12 29
(441) 2016 06 20
(732) GORYSZEWSKI GRZEGORZ, Warszawa, PL.
(540) ALLENORT
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 36 usługi podatkowe, 37 tworzenie projektów
budowlanych, adaptacja i aranżacja wnętrz i budynków dla celów
optymalizacji ich funkcjonowania, 38 tworzenie i rozpowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych, 39 pośrednictwo i organizowanie zbiorowych turnusów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych,
transport sanitarny, 41 specjalistyczne kursy doszkalające, kształcenie
podyplomowe w zakresie medycyny dla lekarzy, pielęgniarek i studentów, 42 prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie, wykonywanie, nadzór i podsumowywanie badań naukowych,
43 organizacja usług związanych z zapewnieniem mieszkań i pokoi
w hotelach, pensjonatach, sanatoriach lub innych instytucjach zapewniających czasowe zakwaterowanie, 44 szpitalnictwo, sanatoria,
prywatne kliniki i polikliniki medyczne (planowanie, projektowanie,
prowadzenie), laboratoria analityczne, rehabilitacja.
(111) 293024
(220) 2016 03 22
(210) 453990
(151) 2016 12 28
(441) 2016 06 20
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KREDYT FAIR
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, automaty
do wpłat i pozostawiania depozytów, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące,
sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia
ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym
współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna
do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane:
programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach
i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu
operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych
oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych
przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt
i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta,
informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji
bankowych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 druki, materiały introligatorskie, materiały piśmienne,
kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje drukowane, książki,
wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny,
broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, reklamy papierowe,
plakaty, naklejki, materiały biurowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i usługi w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi
audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe,
prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy
kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transak-
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cji handlowych, usługi dotyczące franszyzy, mianowicie pomoc przy
prowadzeniu franszyz, administrowanie działalnością w zakresie franszyzy, doradztwo zakresie franszyzy, usługi świadczone przez franczyzodawcę, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego
i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji
importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży
towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie
działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie
pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie
badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie
wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami
danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach
komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi public
relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, jako prace biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi
finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, w tym
inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości oraz wyceny nieruchomości,
usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego
transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty
samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi
ściągania należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym
windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi
świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych,
usługi finansowe dla emerytów, usługi w zakresie lokat terminowych
i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo
w zakresie programów i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz
na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży
papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi, zarządzanie portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi oraz raporty, analizy i opracowania w tym zakresie na zamówienie klienta, usługi
pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania,
usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania
spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, usługi przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie
czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi,
usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwriting),
pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo
w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo
finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach
finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych,
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zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi,
lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny
rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu
na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem,
tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych,
usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe i faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,
udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie
rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych,
dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie
i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie
skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych
banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności
powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie
terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy
i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości,
wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami,
usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi w zakresie pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich ww.
usług, informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
agencji informacyjnych i prasowych w zakresie wiadomości i aktualności, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej,
obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji
poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne,
udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej
i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury
do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi
przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych,
umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami
i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa
telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi
w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, usługi publikacji elektronicznych
on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo,
elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio
i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali,
imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw,
organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkolenio-
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wych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 badania oraz
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie
oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach, dostosowywanie programów do potrzeb użytkownika, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji
rachunkowości, leasing i wynajem programów komputerowych
i oprogramowania komputerowego, informacja o ww. usługach,
45 usługi prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne,
sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe,
występowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje,
usługi w zakresie spraw spornych, usługi zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, informacja o ww. usługach.

(111) 293025
(220) 2016 03 23
(210) 453998
(151) 2016 12 13
(441) 2016 07 04
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) BRANDY KADARKA PRESTIGE
(540)

(531) 06.07.25, 25.05.02, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.06,
27.05.01, 06.19.07
(510), (511) 33 napoje alkoholowe ze szczepu kadarka, w tym brandy
(szczep kadarka).
(111) 293026
(220) 2016 03 23
(151) 2016 12 14
(441) 2016 07 04
(732) TDJ SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) D TDJ
(540)

(210) 454003

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe, księgowość, rachunkowość, doradztwo w zakresie zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi i przemysłowymi, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla
biura, badanie rynku, badanie opinii publicznej, sprzedaż żywności,
sprzedaż napojów, sprzedaż wyrobów tytoniowych, 36 wynajem nieruchomości własnych, zarządzanie nieruchomościami własnymi, wynajem nieruchomości dzierżawionych, zarządzanie nieruchomościami
dzierżawionymi, usługi finansowe, udzielanie kredytów, kupno nieruchomości na własny rachunek, sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek, 37 realizacja projektów budowlanych, wznoszenie budynków mieszkalnych, wznoszenie budynków niemieszkalnych, budowa
obiektów inżynierii wodnej, budowa dróg, budowa autostrad, budowa dróg szynowych, budowa kolei podziemnej, budowa mostów,
budowa tuneli, budowa rurociągów przesyłowych, budowa linii telekomunikacyjnych, budowa linii elektroenergetycznych, 39 transport
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lotniczy pasażerski, wynajmowanie środków transportu lotniczego,
dzierżawa środków transportu lotniczego, 40 wytłaczanie owoców,
konserwowanie owoców, konserwowanie warzyw, mrożenie żywności, 42 wypożyczanie komputerów, 44 usługi ogrodnicze polegające
na obróbce nasion dla celów rozmnażania roślin, usługi ogrodnicze
mające na celu wspomaganie produkcji roślinnej.

(111) 293027
(220) 2016 03 24
(151) 2016 12 13
(441) 2016 07 04
(732) VSA TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) BLACK WOLF INVESTMENT FUND
(540)

(210) 454056

Kolor znaku: czarny, biały, złoty
(531) 03.01.08, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 inwestycje kapitałowe, operacje finansowe, zarządzenie finansami, doradztwo finansowe, lokaty kapitału, tworzenie
funduszy inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny, operacje walutowe,
wymiana waluty, usługi powiernicze.
(111) 293028
(220) 2016 03 25
(210) 454111
(151) 2016 12 14
(441) 2016 07 04
(732) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) nestbank
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, organizowanie operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów,
usługi doradcze i informacyjne w zakresie działalności handlowej,
promocja sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez nagrody
generowane w związku z używaniem kart kredytowych, debetowych
i płatniczych, promocja działalności handlowej we wszystkich rodzajach mediów w tym poprzez komputerową sieć komunikacyjną (taką
jak Internet lub Intranet), usługi marketingowe w zakresie działalności
handlowej na cele reklamy dla osób trzecich, promocja sprzedaży (dla
osób trzecich) oraz usługi reklamowe, usługi zarządzania, organizowania i doradztwa w zakresie działalności handlowej w celu organizowania systemów lojalnościowych. w szczególności w zakresie programów
premiowych, zniżkowych, kuponów i nagród, doradztwo i zarządzanie w zakresie działalności handlowej, zwłaszcza w celu stworzenia
i wspierania programów lojalnościowych służących do promowania
programów lojalnościowych, w tym w zakresie programów premiowych i nagród firmowych, marketingu lojalnościowego, aranżowania
i wydawania wszelkiego rodzaju towarów i/lub usług premiowych,
doradztwo w zakresie działalności handlowej w odniesieniu do systemów lojalnościowych, zarządzanie działalnością handlową, administrowanie działalnością handlową, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, usługi finansowe,
usługi bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez
Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych,
usługi inwestycji kapitałowych, usługi płatnicze za pomocą kart typu
pre-paid lub kart kredytowych, kart debetowych, kart lojalnościowych
i kart upominkowych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, transfer
elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego,
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udzielanie kredytów, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie, usługi powiernicze,
tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów
oszczędzania, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, działalność deweloperska z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, pośrednictwo, kupno-sprzedaż nieruchomości, wynajem
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży
produktów finansowych, w szczególności obligacji, zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych, usługi depozytowe,
udzielanie poręczeń i gwarancji, obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, obrót papierami wartościowymi, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi
poprzez terminale komputerowe, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji za pomocą komputera, usługi dostarczania łączności, w tym
poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, transmisja, przetwarzanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale
komputerowe.

(111) 293029
(220) 2016 03 25
(210) 454115
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 04
(732) MORAWSKA-NOWOSIELSKA BARBARA PRZEDSIĘBIORSTWO
WYDAWNICZO-USŁUGOWE VARIA, Warszawa, PL.
(540) MIESZKANIEC
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, czarny
(531) 06.07.04, 06.07.05, 06.07.06, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 16 czasopismo.
(111) 293030
(220) 2016 03 25
(210) 454144
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) BESPOKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) WHISKY DAYS
(540)

(531) 27.05.01, 25.01.05
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 293031
(220) 2016 03 29
(210) 454159
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 04
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) CYDR JABŁONECZKA
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.07.13, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 32 cydr bezalkoholowy, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), cydr.

(111) 293032
(220) 2016 03 29
(210) 454160
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 04
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) CYDR JABŁONECZKA
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, czarny
(531) 05.07.13, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 cydr bezalkoholowy, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), cydr.
(111) 293033
(220) 2016 03 29
(210) 454161
(151) 2016 12 09
(441) 2016 07 04
(732) SEYKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska, PL.
(540) SPEEDMEN
(540)

(531) 02.01.08, 27.05.01, 02.03.08
(510), (511) 25 bielizna osobista, bluzy, buty, buty sportowe, buty
sznurowane, czapki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
gimnastyczne, kurtki, majtki, majtki dziecięce, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie sportowe, odzież, odzież gimnastyczna, podkoszulki, półbuty, skarpetki, spodnie, swetry, szlafroki, t-shirty.
(111) 293034
(220) 2016 03 29
(210) 454164
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) WARFAMA
(510), (511) 4 benzyna, brykiety: drzewne, materiałów palnych, węglowe, brykiety z torfu jako paliwo, paliwo do diesla, węgiel drzewny
jako paliwo, gaz: olejowy, oświetleniowy, gazolina, gaz generatorowy, mazut, paliwa mineralne, oleje: palne, przemysłowe i silnikowe,
paliwa silnikowe, paliwo gazowe, smary do narzędzi tnących, 6 medale okolicznościowe i emblematy metalowe z metali nieszlachetnych i ich stopów, gadżety reklamowe z metali nieszlachetnych
i ich stopów, zawieszki do kluczy, puchary, figurki, statuetki z metali
nieszlachetnych, znaczki do przypinania, foremki do lodu metalowe,
dzwony i dzwonki, kołatki do drzwi, maskotki metalowe, 7 maszyny
i obrabiarki, silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych,
mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, alternatory-generatory prądu przemiennego, brzeszczoty pił, cylindry
do maszyn i silników, chłodnice do silników, ciągniki jednoosiowe
ogrodowe, dmuchawy, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dźwigi do pojazdów, filtry powietrza chłodnic silników,
gaźniki, generatory elektryczności, iskrowniki zapłonu, instalacje
do mycia pojazdów, kombajny zbożowe, kopaczki, koparki-czerpaki,
koparki do rowów, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, koła zębate, kosiarki, kosiarki-snopowiązałki, kosiarki ogrodowe, krajalnice,
maszyny dla mleczarstwa, krajarki do roślin okopowych, kultywatory, łuskarki ziarna, maszyny rolnicze, maszyny do budowy dróg, maszyny wirujące, mieszalniki, młocarnie, obieraczki, obrabiarki, maszyny do ostrzeżenia, pługi, pługi do zdejmowania darni, prądnice
prądu stałego, przenośniki pneumatyczne, podajniki mechaniczne
paszy dla zwierząt, przetrząsacze do siana przeguby Cardana, roz-
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drabniarki, rozruszniki silników, siewniki, sieczkarnie, snopowiązałki,
spycharki, urządzenia do zagęszczania odpadów, tłoki do amortyzatorów i cylindrów, tłumiki do silników, wialnie, wiązarki do siana,
wtryskiwacze do silników, żniwiarki, 9 dzwonki sygnalizacyjne, etui
na okulary, filmy kinematograficzne, filmy rysunkowe animowane,
futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, gwizdki sygnalizacyjne, kalkulatory, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki
i koła ratunkowe, kasety wideo, kaski ochronne dla uprawiania sportu, lornetki, lupy, myszy komputerowe, okulary ochronne do uprawiania sportu, pływaki do kąpieli i pływania, podkładki pod myszy
komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe, odbiorniki radiowe, radia samochodowe, suwaki logarytmiczne, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, wagi, znaki drogowe świecące lub mechaniczne,
żelazka elektryczne, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, armatura
bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych,
instalacje do klimatyzacji, instalacje klimatyzacyjne w pojazdach, instalacje grzewcze w pojazdach, piece do spopielania, urządzenia
do ogrzewania na paliwo stałe, płynne lub gazowe, urządzenia
oświetleniowe w pojazdach, wymienniki ciepła, abażury, lampki
elektryczne na choinkę, świecące numerów do domów, elektryczne
ekspresy do kawy, elektryczne lampy, fontanny, zapalniczki do gazu,
koce i poduszki podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych,
kominki domowe, lampiony, klosze do lampy, latarki, suszarki do włosów, świeczniki, żyrandole, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów,
autoalarmy, autobusy, autokary, bagażniki do pojazdów, błotniki,
ciągniki, mechanizmy wywrotkowe do skrzyń ciężarówek, ciężarówki-lory, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, furgonetki, hamulce do pojazdów, karoserie samochodowe, koła pojazdów, kołpaki, łańcuchy
napędowe do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, pojazdy-chłodnie, pojazdy elektryczne, pojazdy
silnikowe, pojazdy trzy lub czterokołowe, polewaczki, przyczepy,
przyczepy kempingowe, przyczepy mieszkalne samochodowe, podwozia pojazdów, zderzaki do pojazdów, przekładnie redukcyjne
do pojazdów lądowych, rowery, samochody kempingowe, samochody osobowe, siedzenia do pojazdów, traktory, wózki: bagażowe,
do golfa, do transportu wewnętrznego, wózki transportowe trójkołowe, wózki widłowe, 14 bransoletki do zegarków, breloczki, budziki,
emblematy z metali szlachetnych, figurki-statuetki z metali szlachetnych, medale, monety, spinki do krawatów i mankietów, zegary,
16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, doniczki, emblematy papierowe, etykiety papierowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowania,
foldery, fotografie, grafiki, kalendarze, karty do gry, katalogi okolicznościowe, koperty, książki, obrazy, mapy turystyczne, naklejki, nalepki, notesy, papierowe opakowania okolicznościowe, periodyki, papeteria ozdobna, pocztówki, plakaty, prospekty, publikacje, przewodniki
turystyczne, reprodukcje graficzne, ryciny, torby do pakowania okolicznościowe, tablice i arkusze ogłoszeniowe, stemple okolicznościowe, zakładki do książek, widokówki, wydawnictwa naukowe o regionie warmińskim, 18 aktówki, teczki, nosidełka do noszenia dzieci,
kagańce, portfele na karty wizytowe, kijki marszowe, kuferki i kufry
bagażowe i podróżne, opakowania ze skóry, parasole, plecaki, plecaki
turystyczne, portmonetki, portfele, parasole przeciwsłoneczne, siatki
na zakupy, skórzane pasy, szkolne: teczki, torby, tornistry, teczki
na nuty, teki, dyplomatki, torby: alpinistyczne, na kółkach, na zakupy,
plażowe, podróżne, turystyczne, walizy, 20 dzieła sztuki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki-statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, poduszki, podpory pod książki, kwietniki, listwy do ram obrazów, lusterka toaletowe, lustra, rękojeści niemetalowe do noży, numery domów nieświecące niemetalowe, tablice
na ogłoszenia, opakowania drewniane do butelek, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, stojaki na parasole, parawany, taborety – podnóżki, 21 wyroby z ceramiki dla gospodarstwa domowego, kosze na chleb, cukiernice, czajniczki do herbaty,
deski do krojenia do kuchni, doniczki na kwiaty, dozowniki mydła
i do papieru toaletowego, dzbanki, figurki z porcelany, terakoty lub
szkła, kieliszki do jajek, świeczniki, kosze do użytku domowego, kosze na odpadki i śmieci, koziołki pod noże na stół, kółka na serwetki,
kubki, kufle, okładki, uchwyty na karty menu, otwieracze do butelek,
pucharki na owoce, patery, pieprzniczki, podkładki na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, pojemniki na chleb i na słodycze,
serwetniki, szklane wyroby malowane, termosy, wazony, wyroby
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garncarskie, 22 sznury, liny i szpagaty z włókien naturalnych i sztucznych, z papieru i tworzyw sztucznych, szpagat papierowy, hamaki,
markizy, namioty, sznurki do pakowania, sznurki do wyrabiania sieci,
szelki do transportu ładunków niemetalowe, worki do pakowania
z materiałów tekstylnych, worki do transportu i przechowywania
materiałów luzem, worki pocztowe, 25 odzież zwłaszcza odzież sportowa: koszulki i spodenki sportowe i gimnastyczne, dresy, czapki i kapelusze, bluzki, berety, daszki do czapek, drewniaki, krawaty, kalosze,
kąpielówki, fulary, legginsy, paski, chusty, obuwie: gimnastyczne,
piłkarskie, plażowe, sportowe, skarpetki, szale, szelki, turbany, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
balony do zabawy, zabawki, puzzle, klocki, lalki, latawce, pluszowe
zabawki, maskotki i gadżety reklamowe z tworzyw, drewna i materiałów tekstylnych, akcesoria do gry: kije, karty, kule, piłki, żetony,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne i energetyczne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi w zakresie handlu detalicznego,
hurtowego oraz za pomocą Internetu różnych towarów w zakresie
sprzętu motoryzacyjnego, maszyn rolniczych i budowlanych oraz
ich części i akcesoriów, usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowej, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, dzierżawa i wycena majątku
nieruchomego, doradztwo finansowe i usługi finansowe, doradztwo
podatkowe, pośrednictwo przy zawieraniu umów kredytowych, pośrednictwo finansowe i pieniężne, porady w zakresie inwestowania
w nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i mieszkań, zarządzanie finansami, 37 izolowanie budynków, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawy urządzeń
dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania,
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja
i naprawy maszyn, montaż i naprawy instalacji alarmowych, montaż
i naprawy instalacji grzewczych, przeciwpożarowych, mycie pojazdów, nadzór budowlany, obsługa i naprawa pojazdów, regeneracja
maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników
zużytych lub częściowo zniszczonych, usługi stacji obsługi samochodów-tankowanie i obsługa, wynajem buldożerów, koparek, wynajem
sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wynajem maszyn i urządzeń rolniczych, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 39 dostarczanie towarów, dostarczanie przesyłek, dystrybucja:
energii, paliw gazowych, prądu elektrycznego i wody, magazynowanie i przechowywanie towarów, pakowanie produktów i towarów,
przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, transport, usługi w zakresie transportu autobusowego, samochodowego, transport pasażerski, transport podróżnych, wyładunek i składowanie odpadów,
wynajmowanie magazynów, wypożyczanie pojazdów, zaopatrywanie w wodę, 40 oczyszczanie, odświeżanie i dezodoryzacja powietrza, oczyszczanie i uzdatnianie wody, przetwarzanie i sortowanie
odpadów oraz surowców wtórnych, przetwarzanie ropy naftowej,
recykling odpadków i odpadów, spalanie śmieci i odpadków, unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów, usługi związane z niszczeniem odpadów i odzyskiem surowców, wulkanizacja, wytwarzanie
energii, obróbka materiałów, 41 organizowanie działań promocyjnych i informacyjnych poprzez organizowanie i prowadzenie wszelkich imprez publicznych, prezentacji, wystaw, szkoleń i kursów edukacyjnych, kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów,
spotkań przedstawicieli przedsiębiorców z przedstawicielami władz,
42 doradztwo budowlane, inżynieria techniczna, opracowywanie
projektów technicznych, testowanie pojazdów, usługi w zakresie
prowadzenia badań technicznych, badań w dziedzinie mechaniki,
badań i doradztwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe wykonywane na rzecz osób trzecich, projektowanie budynków, wzornictwo przemysłowe, 45 doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, usługi związane z gaszeniem pożaru, ochrona
przeciwpożarowa, usługi ochroniarskie, wypożyczanie alarmów
przeciwpożarowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 293035
(151) 2016 12 09

(220) 2016 03 29
(441) 2016 07 04

(210) 454172
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(732) ŻYCZKOWSKI ROBERT SINKLER, Gdynia, PL.
(540) SKORSTEN
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa, zwłaszcza węgiel drzewny i brykiet drzewny,
pellety, rozpałki drzewne, węglowe i z węgla drzewnego w postaci
stałej i płynnej, 6 kominowe trzony metalowe, kominy metalowe,
nasady kominowe metalowe, deflektory kominowe metalowe, budowlane materiały metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, rury
i rurki metalowe, przewody metalowe do instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, metalowe kraty ochronne do pieców, prefabrykowane kominy, prefabrykowane części kominów,
formowane części kominowe, prefabrykowane kominki otwarte,
tłumiki do systemów na dym z kominów, wkładki do kominków, prefabrykowane szyby wentylacyjne i kablowe, prefabrykowane piece
kaflowe, głowice kominów, nakładki na kominy, prefabrykowane
szyby wielofunkcyjne, wyposażone w przynajmniej jedną funkcję
wyżej wymienionych towarów, części do uprzednio wymienionych
towarów, 11 urządzenia grzewcze i złożone z nich systemy grzewcze, kotły grzewcze, kanały kominowe do kotłów grzewczych, rury
do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych,
kotły parowe, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, chłodzące
i wentylacyjne, piecyki do podgrzewania wody, kombinowane urządzenia i instalacje grzewcze, chłodzące, klimatyzacyjne, do wody
ciepłej oraz wentylacyjne, urządzenia i instalacje wytwarzające parę,
wodociągowe i sanitarne, kominki, dymowe kanały, dmuchawy kominowe, blachy do osłony przed promieniowaniem, do grzejników,
piece z wbudowanym pozyskiwaniem ciepłej wody, 19 materiały
budowlane niemetalowe, rury niemetalowe do celów budowlanych,
w szczególności rury ceramiczne, niemetalowe przewody do instalacji wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, asfalt, smoła
i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, prefabrykowane kominy,
prefabrykowane części kominów, elementy formowane na kominy, kołnierze kominów, prefabrykowane kominki otwarte, wkładki
do kominków, tłumiki do systemów na dym z kominów, prefabrykowane szyby wentylacyjne i kablowe, prefabrykowane piece kablowe,
głowice kominów, nakładki na kominy, prefabrykowane szyby wielofunkcyjne, części do uprzednio wymienionych towarów, kominy niemetalowe, obudowy kominów, niemetalowe nasady kominowe, niemetalowe przedłużacze kominowe, kominowe trzony niemetalowe,
ceramiczne elementy wykończeniowe: perforowane elementy ceramiczne do budynków, pełne elementy ceramiczne do budynków, ceramiczne kominy, preparaty poziomujące powierzchnie (niezawarte
w innych klasach), w tym produkty do wypełniania dziur i pęknięć
w robotach tynkowych, drewnie i cemencie oraz do poziomowania
ich powierzchni, kit szpachlowy niezawarty w innych klasach, preparaty do cementowania, napraw i wypełniania pęknięć, szczelin, rozszczepień, rowków i innych ubytków w budynkach i innych stałych
obiektach.
(111) 293036
(220) 2016 03 29
(210) 454173
(151) 2016 12 09
(441) 2016 07 04
(732) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(540) TROJANKA
(510), (511) 31 nasiona traw, nasiona roślin rolniczych i ich mieszanki.
(111) 293037
(220) 2016 03 29
(210) 454179
(151) 2016 12 09
(441) 2016 07 04
(732) SOKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myszków, PL.
(540) SŁOŃCE MAJORKI
(510), (511) 29 dżemy, kompoty, zupy, tłuszcze jadalne. sałatki owocowe, warzywne, oleje jadalne, napoje mleczne, zupy, przetwory
jarzynowe, buliony, przeciery pomidorowe, przeciery warzywne,
32 esencje do produkcji napojów, syropy, preparaty do sporządzania
likierów, pastylki i proszki do wytwarzania napojów musujących, soki
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i napoje owocowe, soki i napoje warzywne, sorbety, woda mineralna
gazowana i nie gazowana, ekstrakty bezalkoholowe z owoców.

(111) 293038
(220) 2016 03 29
(210) 454185
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 04
(732) GRUPA AGROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(540) BULLSTAR
(510), (511) 31 algarobilla, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
bagasse z trzciny cukrowej, buraki, dodatki do pasz nie do celów
leczniczych, dodatki do pasz, drożdże dla bydła, karmy dla zwierząt
gospodarskich i domowych, kasze dla drobiu, kiszonki, koncentraty
białkowo-witaminowe, koncentraty paszowe, korzenie jadalne, kukurydza, makuchy z orzechów arachidowych dla zwierząt mączka
dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mączka
rybna na pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe, napoje dla zwierząt,
nasiona, zboże, odpady gorzelniane, owies, papier ścierny dla zwierząt domowych, pasza dla bydła, pasza dla zwierząt tuczonych, pasza
na bazie mączki lnianej, pasza na bazie mąki z ryżu, pasza na bazie
słomy, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, pokarm dla
ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, preparaty zwiększające
niesienie się drobiu, premiksy paszowe, produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt,
protein dla zwierząt, przynęty wędkarskie, pszenica, siano, słoma
na ściółkę, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, superkoncentraty paszowe, wapno do pasz, wodorosty spożywcze dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, ziemniaki, żyto, 35 analiza kosztów,
analizy rynku, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, edycja tekstów, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie, informacje o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku firmy, usługi, towaru, organizacja
i prowadzenie skupu zbóż, ziaren i roślin uprawnych, organizowanie
targóww celach handlowych lub reklamowych, outsourcing w zakresie doradztwa handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pośredniczenie w kontraktacji skupu zbóż, ziaren i roślin
uprawnych, pośredniczenie w załatwianiu formalności, pośredniczenie w zawieraniu umów, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prognozy
ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, przygotowywanie listy płac, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie sondaży badających opinie konsumentów,
przygotowywanie zestawień podatkowych. public relations, publikowanie sponsorowanych tekstów, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań rachunkowych,
sprzedaż dodatków do pasz nie do celów leczniczych, sprzedaż
karm, sprzedaż koncentratów białkowo-witaminowych, sprzedaż
koncentratów paszowych, sprzedaż mieszanek paszowych, sprzedaż
pasz, sprzedaż premiksów paszowych dla zwierząt, sprzedaż preparatów do profilaktyki i zwalczania chorób metabolicznych zwierząt,
sprzedaż spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt, sprzedaż
superkoncentratów paszowych, sprzedaż środków higieny udoju,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udzielanie informacji handlowej, udzielanie porad konsumentom w formie punktów informacji handlowej
dla konsumentów, usługi agencji importowo – eksportowej, usługi
badania rynku, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi importowo-eksportowe, usługi marketingowe, usługi
porównywania cen, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm
krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach, usługi prowadzenia
sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, usługi reklamowe,
usługi sekretarskie, wyceny handlowe, wystawy handlowe, wywiad
gospodarczy, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
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osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zestawienia statystyczne, 42 analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania techniczne,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo
i pomoc w zakresie ekonomiki chowu i hodowli zwierząt, doradztwo
i pomoc w zakresie genetyki, doradztwo i pomoc w zakresie profilaktyki chowu i hodowli zwierząt, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie doboru pasz dla zwierząt, doradztwo techniczne
i technologiczne w zakresie produkcji pasz dla zwierząt, doradztwo techniczne, doradztwo technologiczne, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, inżynieria techniczna, kontrola jakości, pomiary,
prace badawczo-rozwojowe, projektowanie opakowań.

(111) 293039
(220) 2016 03 29
(210) 454190
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 04
(732) GRUPA AGROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(540) agrolak
(540)

(531) 03.04.01, 03.04.02, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 31 algarobilla, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
bagasse z trzciny cukrowej, buraki, dodatki do pasz nie do celów
leczniczych, dodatki do pasz, drożdże dla bydła, karmy dla zwierząt
gospodarskich i domowych, kasze dla drobiu, kiszonki, koncentraty
białkowo-witaminowe, koncentraty paszowe, korzenie jadalne, kukurydza, makuchy z orzechów arachidowych dla zwierząt mączka
dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mączka
rybna na pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe, napoje dla zwierząt,
nasiona, zboże, odpady gorzelniane, owies, papier ścierny dla zwierząt domowych, pasza dla bydła, pasza dla zwierząt tuczonych, pasza
na bazie mączki lnianej, pasza na bazie mąki z ryżu, pasza na bazie
słomy, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, pokarm dla
ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, preparaty zwiększające
niesienie się drobiu, premiksy paszowe, produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt,
protein dla zwierząt, przynęty wędkarskie, pszenica, siano, słoma
na ściółkę, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, superkoncentraty paszowe, wapno do pasz, wodorosty spożywcze dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, ziemniaki, żyto, 35 analiza kosztów,
analizy rynku, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, edycja tekstów, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie, informacje o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku firmy, usługi, towaru, organizacja
i prowadzenie skupu zbóż, ziaren i roślin uprawnych, organizowanie
targóww celach handlowych lub reklamowych, outsourcing w zakresie doradztwa handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pośredniczenie w kontraktacji skupu zbóż, ziaren i roślin
uprawnych, pośredniczenie w załatwianiu formalności, pośredniczenie w zawieraniu umów, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prognozy
ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, przygotowywanie listy płac, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie sondaży badających opinie konsumentów,
przygotowywanie zestawień podatkowych. public relations, publikowanie sponsorowanych tekstów, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzenia
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działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań rachunkowych,
sprzedaż dodatków do pasz nie do celów leczniczych, sprzedaż
karm, sprzedaż koncentratów białkowo-witaminowych, sprzedaż
koncentratów paszowych, sprzedaż mieszanek paszowych, sprzedaż
pasz, sprzedaż premiksów paszowych dla zwierząt, sprzedaż preparatów do profilaktyki i zwalczania chorób metabolicznych zwierząt,
sprzedaż spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt, sprzedaż
superkoncentratów paszowych, sprzedaż środków higieny udoju,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udzielanie informacji handlowej, udzielanie porad konsumentom w formie punktów informacji handlowej
dla konsumentów, usługi agencji importowo – eksportowej, usługi
badania rynku, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi importowo-eksportowe, usługi marketingowe, usługi
porównywania cen, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm
krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach, usługi prowadzenia
sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, usługi reklamowe,
usługi sekretarskie, wyceny handlowe, wystawy handlowe, wywiad
gospodarczy, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zestawienia statystyczne, 42 analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne badania chemiczne, badania techniczne,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo
i pomoc w zakresie ekonomiki chowu i hodowli zwierząt, doradztwo
i pomoc w zakresie genetyki, doradztwo i pomoc w zakresie profilaktyki chowu i hodowli zwierząt, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie doboru pasz dla zwierząt, doradztwo techniczne
i technologiczne w zakresie produkcji pasz dla zwierząt, doradztwo techniczne, doradztwo technologiczne, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, inżyniera techniczna, kontrola jakości, pomiary,
prace badawczo-rozwojowe, projektowanie opakowań.

(111) 293040
(220) 2016 03 23
(210) 454192
(151) 2016 12 09
(441) 2016 07 04
(732) BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziekanów Nowy, PL.
(540) 65 kilometr
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów słodowych, wódki, napojów alkoholowych, usługi
w zakresie marketingu i reklamy, promocja sprzedaży, organizowanie targów, wystaw i festynów w celach handlowych i reklamowych.
(111) 293041
(220) 2016 03 29
(210) 454193
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 04
(732) GRUPA AGROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(540) AGROLAK
(510), (511) 31 algarobilla, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
bagasse z trzciny cukrowej, buraki, dodatki do pasz nie do celów
leczniczych, dodatki do pasz, drożdże dla bydła, karmy dla zwierząt
gospodarskich i domowych, kasze dla drobiu, kiszonki, koncentraty
białkowo-witaminowe, koncentraty paszowe, korzenie jadalne, kukurydza, makuchy z orzechów arachidowych dla zwierząt mączka
dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mączka
rybna na pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe, napoje dla zwierząt,
nasiona, zboże, odpady gorzelniane, owies, papier ścierny dla zwierząt domowych, pasza dla bydła, pasza dla zwierząt tuczonych, pasza
na bazie mączki lnianej, pasza na bazie mąki z ryżu, pasza na bazie
słomy, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, pokarm dla
ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, preparaty zwiększające
niesienie się drobiu, premiksy paszowe, produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt,
protein dla zwierząt, przynęty wędkarskie, pszenica, siano, słoma
na ściółkę, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, superkoncentraty paszowe, wapno do pasz, wodorosty spożywcze dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, ziemniaki, żyto, 35 analiza kosztów,
analizy rynku, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą doradztwo w zakresie
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zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, edycja tekstów, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie, informacje o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku firmy, usługi, towaru, organizacja
i prowadzenie skupu zbóż, ziaren i roślin uprawnych, organizowanie
targóww celach handlowych lub reklamowych, outsourcing w zakresie doradztwa handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pośredniczenie w kontraktacji skupu zbóż, ziaren i roślin
uprawnych, pośredniczenie w załatwianiu formalności, pośredniczenie w zawieraniu umów, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prognozy
ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, przygotowywanie listy płac, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie sondaży badających opinie konsumentów,
przygotowywanie zestawień podatkowych. public relations, publikowanie sponsorowanych tekstów, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań rachunkowych,
sprzedaż dodatków do pasz nie do celów leczniczych, sprzedaż
karm, sprzedaż koncentratów białkowo-witaminowych, sprzedaż
koncentratów paszowych, sprzedaż mieszanek paszowych, sprzedaż
pasz, sprzedaż premiksów paszowych dla zwierząt, sprzedaż preparatów do profilaktyki i zwalczania chorób metabolicznych zwierząt,
sprzedaż spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt, sprzedaż
superkoncentratów paszowych, sprzedaż środków higieny udoju,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udzielanie informacji handlowej, udzielanie porad konsumentom w formie punktów informacji handlowej
dla konsumentów, usługi agencji importowo – eksportowej, usługi
badania rynku, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi importowo-eksportowe, usługi marketingowe, usługi
porównywania cen, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm
krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach, usługi prowadzenia
sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, usługi reklamowe,
usługi sekretarskie, wyceny handlowe, wystawy handlowe, wywiad
gospodarczy, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zestawienia statystyczne, 42 analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania techniczne,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo
i pomoc w zakresie ekonomiki chowu i hodowli zwierząt, doradztwo
i pomoc w zakresie genetyki, doradztwo i pomoc w zakresie profilaktyki chowu i hodowli zwierząt, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie doboru pasz dla zwierząt, doradztwo techniczne
i technologiczne w zakresie produkcji pasz dla zwierząt, doradztwo techniczne, doradztwo technologiczne, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, inżynieria techniczna, kontrola jakości, pomiary,
prace badawczo-rozwojowe, projektowanie opakowań.

(111) 293042
(220) 2016 03 29
(210) 454211
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) BISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard, PL.
(540) Spiżarnia cenimy jakość...
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, albumy, artykuły papiernicze, bielizna stołowa papierowa, bilety, bloczki do pisania, bloki rysunkowe,
gadżety na bazie papieru, broszury, chorągiewki papierowe, emblematy, pieczęcie papierowe, figurki jako statuetki z papieru, flamastry,
folia z tworzywa sztucznego do pakowania, gilotynki do papieru
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używane do artykułów biurowych, gumki do ścierania, kalendarze,
kalkomanie, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, karty pocztowe, katalogi, klamry, zaciski do papieru, kokardy
papierowe, komiksy, urządzenia do stemplowania kopert biurowych,
koperty, mapy, materiały do rysowania, materiały piśmienne, naklejki adresowe, notesy podręczne, ołówki, papier do pakowania, papier
świecący, piórniki, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki
pod kufle do piwa, prospekty, przybory do pisania, serwetki stołowe
papierowe, skoroszyty na dokumenty, spinacze do papieru, ulotki,
wyroby z kartonu, zakładki do książek, 29 bekon, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbasy, konserwy
mięsne, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, smalec, przetwory mięsne, szynka, wątroba, wieprzowina, wędliny, mięso świeże i mrożone w tuszach dzielonych na części, mięso
mielone, mięso cielęce, wołowe i drobiowe, podroby mięsne, wyroby
garmażeryjne na bazie mięsa, pasztety, sosy mięsne, pulpy mięsne,
wyroby wędliniarskie na bazie mięsa cielęcego, drobiowego, wieprzowego i wołowego, boczki, kabanosy, pieczenie, polędwice, salami, salcesony, wędzonki, zestawy mięsne na grilla, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich mięsa
i jego przetworów oraz wyrobów, drobiu i jego przetworów, wyrobów i przetworów mlecznych, wyrobów garmażeryjnych w sklepach
i hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej pozwalające klientom oglądać i nabywać wymienione towary, 41 Edukacja,
informacja o edukacji, instruktaże dotyczące obróbki i przechowywania mięsa i wyrobów z mięsa, usługi klubowe w zakresie rozrywki
i edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, wakacyjne obozy rozrywkowe i rekreacyjne, organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych.

(111) 293043
(220) 2016 03 29
(210) 454219
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) BRIGHT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) bright investments
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo finansowe, badanie
finansowe, bankowość elektroniczna, obrót papierami wartościowymi, usługi w zakresie obrotu finansowego, usługi inwestycji
kapitałowych, usługi inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne, informacje inwestycyjne, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, biura wymiany walut, usługi konsultingowe
i doradcze w kwestiach finansowych, pośrednictwo finansowe,
wspieranie finansowe osób fizycznych i instytucji, usługi w zakresie prowadzenia działalności charytatywnej, usługi w zakresie
mecenatu i sponsoringu finansowego, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz
ekologiczne, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie usług dotyczących nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, najem nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie
przedsiębiorstw gospodarczych, ocena i wycena nieruchomości,
wynajmowanie powierzchni biurowych, informacja o powyższych
usługach, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena i obrót nieruchomościami, ubezpieczenia, doradztwo w zakresie finansów i księgowości dla przedsiębiorców, informacja
o powyższych usługach, agencje nieruchomości, analizy w zakresie
inwestycji, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, remontowe, instalacyjne, rozbiórkowe, usługi doradztwa budowlanego, usługi odnawiania budynków, usługi murarskie, malarskie, dekarskie, montaże
rusztowań, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych,
42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, przemysłowa analiza
i badanie towarów oraz usług, analizy, badania i doradztwo w zakresie stosowania i wdrażania innowacyjnych technologii, usługi
eksperckie, w tym inżynierskie, w zakresie ocen, opinii, badań oraz
sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym, ekspertyzy inżynieryjne, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
w zakresie innowacyjnych towarów i usług, projektowanie techniczne: budynków, budowli murowych, żelbetowych i konstrukcji
stalowych, projektowanie instalacji: cieplnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i klimatyzacyjnych, doradztwo budowlane,
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ekspertyzy inżynieryjne: budowli murowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych, działalność w zakresie architektury i inżynierii
oraz związane z nią doradztwo techniczne, usługi projektowe w zakresie budownictwa i dekoracji wnętrz, usługi w zakresie badań,
ekspertyz, opinii i analiz w zakresie budownictwa, audyty energetyczne, planowanie urbanistyczne.

(111) 293044
(220) 2016 03 29
(210) 454223
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 04
(732) GRUPA AGROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(540) BULLSTAR
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały, jasnoniebieski, czarny
(531) 03.04.13, 01.01.02, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 algarobilla, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
bagasse z trzciny cukrowej, buraki, dodatki do pasz nie do celów
leczniczych, dodatki do pasz, drożdże dla bydła, karmy dla zwierząt
gospodarskich i domowych, kasze dla drobiu, kiszonki, koncentraty
białkowo-witaminowe, koncentraty paszowe, korzenie jadalne, kukurydza, makuchy z orzechów arachidowych dla zwierząt mączka
dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mączka
rybna na pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe, napoje dla zwierząt,
nasiona, zboże, odpady gorzelniane, owies, papier ścierny dla zwierząt domowych, pasza dla bydła, pasza dla zwierząt tuczonych, pasza
na bazie mączki lnianej, pasza na bazie mąki z ryżu, pasza na bazie
słomy, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, pokarm dla
ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, preparaty zwiększające
niesienie się drobiu, premiksy paszowe, produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt,
protein dla zwierząt, przynęty wędkarskie, pszenica, siano, słoma
na ściółkę, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, superkoncentraty paszowe, wapno do pasz, wodorosty spożywcze dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, ziemniaki, żyto, 35 analiza kosztów,
analizy rynku, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, edycja tekstów, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie, informacje o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku firmy, usługi, towaru, organizacja
i prowadzenie skupu zbóż, ziaren i roślin uprawnych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing w zakresie doradztwa handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, pośredniczenie w kontraktacji skupu zbóż, ziaren i roślin uprawnych, pośredniczenie w załatwianiu formalności, pośredniczenie w zawieraniu umów, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prognozy
ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, przygotowywanie listy płac, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie sondaży badających opinie konsumentów,
przygotowywanie zestawień podatkowych. public relations, publikowanie sponsorowanych tekstów, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań rachunkowych,
sprzedaż dodatków do pasz nie do celów leczniczych, sprzedaż
karm, sprzedaż koncentratów białkowo-witaminowych, sprzedaż
koncentratów paszowych, sprzedaż mieszanek paszowych, sprzedaż
pasz, sprzedaż premiksów paszowych dla zwierząt, sprzedaż preparatów do profilaktyki i zwalczania chorób metabolicznych zwierząt,
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sprzedaż spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt, sprzedaż
superkoncentratów paszowych, sprzedaż środków higieny udoju,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udzielanie informacji handlowej, udzielanie porad konsumentom w formie punktów informacji handlowej
dla konsumentów, usługi agencji importowo – eksportowej, usługi
badania rynku, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi importowo-eksportowe, usługi marketingowe, usługi
porównywania cen, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm
krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach, usługi prowadzenia
sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, usługi reklamowe,
usługi sekretarskie, wyceny handlowe, wystawy handlowe, wywiad
gospodarczy, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zestawienia statystyczne, 42 analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania techniczne,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo
i pomoc w zakresie ekonomiki chowu i hodowli zwierząt, doradztwo
i pomoc w zakresie genetyki, doradztwo i pomoc w zakresie profilaktyki chowu i hodowli zwierząt, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie doboru pasz dla zwierząt, doradztwo techniczne
i technologiczne w zakresie produkcji pasz dla zwierząt, doradztwo techniczne, doradztwo technologiczne, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, inżynieria techniczna, kontrola jakości, pomiary,
prace badawczo-rozwojowe, projektowanie opakowań.

(111) 293045
(220) 2016 03 29
(210) 454225
(151) 2016 12 19
(441) 2016 07 04
(732) CERTOOLS SPÓŁKA JAWNA PIOTR CZEKALSKI, KRZYSZTOF
HANKE, Pabianice, PL.
(540) certools
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 części i akcesoria do samochodowych instalacji gazowych, filtry do samochodów instalacji gazowych.
(111) 293046
(220) 2016 03 29
(210) 454229
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 04
(732) GRUPA AGROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(540) MILKOR
(510), (511) 31 algarobilla, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
bagasse z trzciny cukrowej, buraki, dodatki do pasz nie do celów
leczniczych, dodatki do pasz, drożdże dla bydła, karmy dla zwierząt
gospodarskich i domowych, kasze dla drobiu, kiszonki, koncentraty
białkowo-witaminowe, koncentraty paszowe, korzenie jadalne, kukurydza, makuchy z orzechów arachidowych dla zwierząt mączka
dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe, napoje dla
zwierząt, nasiona, zboże, odpady gorzelniane, owies, papier ścierny dla zwierząt domowych, pasza dla bydła, pasza dla zwierząt tuczonych, pasza na bazie mączki lnianej, pasza na bazie mąki z ryżu,
pasza na bazie słomy, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych,
pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla
zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, premiksy paszowe, produkty
do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, produkty
na ściółkę dla zwierząt, protein dla zwierząt, przynęty wędkarskie,
pszenica, siano, słoma na ściółkę, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt, superkoncentraty paszowe, wapno do pasz, wodorosty spożywcze dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, ziemniaki,
żyto, 35 analiza kosztów, analizy rynku, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
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spodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, edycja tekstów, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fakturowanie,
fotokopiowanie, informacje o działalności gospodarczej, kreowanie
wizerunku firmy, usługi, towaru, organizacja i prowadzenie skupu
zbóż, ziaren i roślin uprawnych, organizowanie targóww celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing w zakresie doradztwa
handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pośredniczenie w kontraktacji skupu zbóż, ziaren i roślin uprawnych,
pośredniczenie w załatwianiu formalności, pośredniczenie w zawieraniu umów, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek,
przygotowywanie listy płac, przygotowywanie reklam prasowych,
przygotowywanie sondaży badających opinie konsumentów, przygotowywanie zestawień podatkowych. public relations, publikowanie sponsorowanych tekstów, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, sprzedaż dodatków do pasz nie do celów leczniczych,
sprzedaż karm, sprzedaż koncentratów białkowo-witaminowych,
sprzedaż koncentratów paszowych, sprzedaż mieszanek paszowych, sprzedaż pasz, sprzedaż premiksów paszowych dla zwierząt,
sprzedaż preparatów do profilaktyki i zwalczania chorób metabolicznych zwierząt, sprzedaż spożywczych pasz wzmacniających dla
zwierząt, sprzedaż superkoncentratów paszowych, sprzedaż środków higieny udoju, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udzielanie informacji
handlowej, udzielanie porad konsumentom w formie punktów informacji handlowej dla konsumentów, usługi agencji importowo –
eksportowej, usługi badania rynku, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi importowo-eksportowe, usługi
marketingowe, usługi porównywania cen, usługi pośrednictwa
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach, usługi prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem
strony internetowej, usługi reklamowe, usługi sekretarskie, wyceny
handlowe, wystawy handlowe, wywiad gospodarczy, zarządzanie
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zestawienia statystyczne,
42 analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania techniczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo i pomoc w zakresie ekonomiki chowu i hodowli zwierząt, doradztwo i pomoc
w zakresie genetyki, doradztwo i pomoc w zakresie profilaktyki
chowu i hodowli zwierząt, doradztwo techniczne i technologiczne
w zakresie doboru pasz dla zwierząt, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie produkcji pasz dla zwierząt, doradztwo techniczne, doradztwo technologiczne, doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, inżynieria techniczna, kontrola jakości, pomiary, prace
badawczo-rozwojowe, projektowanie opakowań.

(111) 293047
(220) 2016 03 29
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) MARCH IZABELA, Warszawa, PL.
(540) CHACRAM BY ISABEL MARCH
(540)

(210) 454246

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 26.07.09, 27.05.01, 26.03.04, 29.01.12
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria],
biżuteria, biżuteria komórkowa, biżuteria ze szkła sztrasowego [imitacje drogich kamieni], biżuteria w wyrobów naturalnych (skóra, weł-
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na, kości, rogi, kły, drewno, pióra), bransoletki [biżuteria], bransoletki do zegarków, breloczki [biżuteria], breloczki do kluczy ozdobne,
broszki [biżuteria], diamenty, drut z metali szlachetnych [biżuteria],
emblematy z metali szlachetnych, ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, kolczyki, kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne,
koraliki do robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone
lub półprzetworzone, naszyjniki [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze złota [biżuteria], obrączki [biżuteria], ozdoby
[biżuteria], ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, ozdoby z kości
słoniowej, paski do zegarków, platyna [metal], pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], pudełka z metali szlachetnych, spinki
do krawatów, spinki do mankietów, srebro, nieprzetworzone lub
kute, stopy metali szlachetnych, szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, złoto, nieprzetworzone lub kute, zwijane etui
na biżuterię, 25 cylindry [kapelusze], kapelusze, nakrycia głowy,
paski [odzież], 26 błyskotki do ubrań, broszki [dodatki ubraniowe],
klamry do zamykania toreb, klamry do pasków, zapięcia do pasków,
zamknięcia, klamry, 42 projektowanie biżuterii, wzornictwo przemysłowe.

(111) 293048
(220) 2016 03 29
(210) 454251
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) CZAJKOWSKI ANDRZEJ PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE, Krynica Morska, PL.
(540) SŁONECZNY DWÓR
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, w tym w szczególności: usługi związane zorganizowaniem i obsługą dyskotek, fotografowanie, fotoreportaże,
gimnastyka [instruktaż]: karaoke [usługi związane z organizacją
imprez karaoke], usługi klubów zdrowia [poprawianie kondycji],
nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], nocne kluby,
obsługa pól golfowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia],
organizowanie konkursów [edukacja łub rozrywka], organizowanie
obozów sportowych, parki rozrywki, produkcja filmów, organizowanie i prowadzenie koncertów, planowanie przebiegu przyjęć
[część rozrywkowa], rozrywka [widowiska], organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, urządzenia sportowe [organizowanie zajęć sportowych], organizowanie
obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, wynajmowanie kortów
tenisowych, informacje o wypoczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem
pojazdów], organizowanie i obsługa zjazdów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, w tym
w szczególności: bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura [agencje]
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele, kafeterie [bufety],
kawiarnie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, pensjonaty, pensjonaty rezerwacja
miejsc w pensjonatach, restauracje, rezerwacje kwater na pobyt
czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, restauracje samoobsługowe, stołówki, domy turystyczne, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, w tym w szczególności: manicure, masaż,
łaźnie publiczne, salony fryzjerskie, salony piękności, usługi w zakresie korzystania z sauny, usługi w zakresie korzystania z solariów,
usługi wizażu.
(111) 293049
(220) 2016 03 29
(210) 454255
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) STERNAK KRZYSZTOF, Stawiany, PL.
(540) życie na podłodze
(510), (511) 20 karimaty, poduszki, poduszki ze styropianu, stoliki ruchome pod komputery, 27 maty, dywany, kobierce, wykładziny podłogowe, 44 usługi fizjoterapeutyczne, usługi fizykoterapeutyczne,
usługi masażu, usługi opieki pielęgniarskiej, usługi opieki medycznej, usługi placówek opieki pielęgniarskiej, porady psychologiczne,
porady medyczne.
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(111) 293050
(220) 2016 03 29
(210) 454261
(151) 2016 12 20
(441) 2016 07 04
(732) GASTRO SERWISANT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gądki, PL.
(540) GASTROSERWISANT części zamienne dla gastronomii
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, czerwony
(531) 26.05.09, 27.05.01, 29.01.13, 14.03.01, 14.03.09
(510), (511) 3 papier ścierny, 4 smary do narzędzi tnących, oleje
silnikowe, 6 sprężyny [drobnica metalowa], śruby metalowe, tuleje [drobnica metalowa], uszczelki metalowe, zawiasy metalowe,
7 iskrowniki zapłonowe, pasy do koła pasowego, koła zębate [zespoły] maszynowe, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
łożyska kulkowe, membrany do pomp, mechanizmy napędowe inne
niż do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, noże [części do maszyn], ostrza [części do maszyn],
pompy [części maszyn lub silników], przekładnie zębate inne niż
do pojazdów lądowych, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, wentylatory do silników, 8 tarcze cierne szlifierskie [z korundu], 11 bojlery, grzejące płyty, oprawki do lamp elektrycznych, lampy
ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, osprzęt do palników
gazowych, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, palinki
kuchenek, wyposażenie piekarników, płyty grzejne, ruszty, ruszty
piecowe, szkła do lamp, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, 17 uszczelki do połączenia, uszczelki, uszczelniające pierścienie,
21 elementy podtrzymujące do rusztów, ruszty [kuchenne].
(111) 293051
(220) 2016 03 29
(210) 454269
(151) 2016 12 20
(441) 2016 07 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE PUH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) Biofan
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 26.13.25, 29.01.12, 05.01.03, 05.01.05
(510), (511) 5 leki pomocnicze-wspierające, preparaty z mikroelementów dla ludzi i zwierząt, aminokwasy do celów medycznych,
aminokwasy do celów weterynaryjnych, kora do celów farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, kora kondurango
do celów medycznych, korzenie lekarskie, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne,
balsamy do celów leczniczych, balsamiczne, aromatyczne preparaty do celów leczniczych, balsam gurjunowy do celów medycznych,
oleje lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, wyroby
cukiernicze do celów leczniczych, lukrecja do celów farmaceutycznych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, guma do żucia do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, glukoza
do celów medycznych, olej gorczycowy do celów leczniczych, koper
włoski do celów leczniczych, olejek z kopru do celów leczniczych,
herbata lecznicza, jujuba lecznicza, artykuły żywnościowe na bazie
białka do celów medycznych, chleb dla diabetyków, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, kamień winny do celów farmaceutycznych, kolcowój lekarski do celów medycznych, bransolety do celów
leczniczych, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady,
lotony do celów farmaceutycznych lub weterynaryjnych, lucerna
chmielowa do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów
medycznych, mleczko pszczele do celów medycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, cukier mlekowy-laktoza, myrobalan-
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-kora do celów farmaceutycznych, nalewki do celów leczniczych,
napary do celów leczniczych, napoje lecznicze, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, herbata odchudzająca do celów leczniczych, papierosy
beztytoniowe do celów leczniczych, okłady, 29 alginiany do celów
spożywczych, białka jajek, żółtka jajek, białko spożywcze, daktyle, dżemy, dżem imbirowy, marmolada, galaretki jadalne, galaretki
owocowe, hummus-pasta z ciecierzycy, jaja spożywcze, jaja w proszku, jogurt, kefir, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, oleje jadalne,
olej kokosowy, olej kukurydziany, olej kostny, jadalny, olej palmowy
jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej jadalny z orzechów palmowych, olej rzepakowy jadalny,
olej sezamowy, kompot, kumys-napój mleczny, margaryna, masło,
krem na bazie masła, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe, produkty mleczne, mleko, mleko sojowe, napoje mleczne
z przewagą mleka, mrożone owoce, migdały spreparowane, orzechy
preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce
w puszkach, chipsy owocowe, pektyna do celów spożywczych, pikle,
soki pomidorowe do celów kulinarnych, proteiny spożywcze, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przekąski na bazie owoców,
pyłki kwiatowe jako żywność, ser, serwatka, skorupiaki, nieżywe,
skórki owocowe, soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy-kompot, śmietana spożywcza, bita śmietana, pasta z ziarna sezamowego,
tłuszcze jadalne, tłuszcz kokosowy, surowce do produkcji tłuszczy
jadalnych, tofu, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa
w puszkach, warzywa konserwowane, cebula konserwowana, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, oliwki
konserwowane, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, korniszony, korniszony z jarzynami w occie, wiórki kokosowa, wodorosty i wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, zupy,
składniki do sporządzania zup, żelatyna spożywcza, 30 anyż, anyż
gwiaździsty, aromaty do żywności, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowce, aromat waniliowy, aromaty do ciast inne niż
esencje, aromaty do napojów inne niż esencje, batony lukrecjowe,
preparaty usztywniające do bitej śmietany, chałwa, chipsy-produkty
zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, bułki, bułeczki słodkie, bułka
tarta, ostry, gęsty sos chutney, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, ciasta, ciastka, piernik, biszkopty, gofry, herbatniki,
herbatniki petit-beurre, krakersy, ciasto w proszku, ciastka ryżowe,
cukier spożywczy, słodycze do ssania, cukierki, karmelki, pralinki, słodycze ozdobne na choinki, czekolada, cykoria, jako substytut kawy,
drożdże spożywcze, drożdże w tabletkach nie do celów medycznych,
enzymy do ciast, glukoza do celów spożywczych, gluten do celów
spożywczych, grysik kukurydziany, herbata, herbata mrożona, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, kakao, wyroby z kakao, kanapki,
kapary, kasze spożywcze, kasza manna, kasza owsiana, kasza kuskus,
kawa, kawa niepalona, kleik spożywczy na bazie mleka, kukurydza
mielona, kukurydza palona, kurkuma do żywności, lukrecja do cukiernictwa, majonez, keczup, musztarda, marcepan, miód, muesli,
napary inne niż do celów leczniczych, mąka spożywcza, mąka z jęczmienia, mąka owsiana grubo zmielona, mąka kukurydziana, mąka
gorczycowa, mąka pszenna, mąka sojowa, mąka z tapioki do celów
spożywczych, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, produkty
z mąki mielonej, żywność na bazie mąki, melasa, mięta do wyrobów
cukierniczych, mleczko pszczele do celów spożywczych, niemedycznych, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, sorbety lodowe,
mrożony jogurt spożywczy, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, galaretki owocowe jako słodycze, ocet, ocet piwny,
jadalne ozdoby do ciast, owies gnieciony, owies łuskany, produkty
spożywcze na bazie owsa, pasta migdałowa, pierożki ravioli, placki,
płatki kukurydziane, płatki owsiane, prażona kukurydza, kit pszczeli
spożywczy, proszek do pieczenia, przyprawy, w tym: przyprawy korzenne, pasta z soi, szafran, wodorosty, zioła konserwowane, chow-chow, curry, cynamon, gałka muszkatołowa, goździki, imbir, pieprz,
relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, ziele angielskie, puddingi, preparaty roślinne zastępujące kawę, mączka z roślin
strączkowych, ryż, przekąski z ryżu, sago, sól selerowa, skrobia do celów spożywczych, słodziki / maltoza, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, ekstrakt słodowy do celów spożywczych, soda
spożywcza, sosy do polewania deserów, substytuty kawy, suchary,
syrop cukrowy do celów spożywczych, wanilina-substytut wanilii,
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wermiszel, woda morska do gotowania, przekąski zbożowe, preparaty zbożowe, guma do żucia nie do celów medycznych, esencje
do żywności, inne niż esencje eteryczne i oleje aromatyczne.

(111) 293052
(220) 2016 03 30
(210) 454272
(151) 2016 12 21
(441) 2016 07 04
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) 1217 Biesiada TRUBUNALSKA UBI CONCORDIA IBI VICTORIA
TRADYCJE BROWARNICZE OD XIII WIEKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
1927
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, złoty, jasnobeżowy
(531) 02.01.04, 05.07.02, 05.11.15, 07.01.25, 24.01.11, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 35 usługi sprzedaży towarów: piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, 41 organizowanie imprez kulturalnych,
sportowych, kulinarnych, koncertów, jarmarków, festynów, wystaw,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie (prowadzenie hoteli, pensjonatów).
(111) 293053
(220) 2016 03 30
(210) 454275
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bojan
(510), (511) 29 sery i wyroby na bazie serów zawarte w tej klasie.
(111) 293054
(220) 2016 03 30
(210) 454276
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dziedzic
(510), (511) 29 sery i wyroby na bazie serów zawarte w tej klasie.
(111) 293055
(220) 2016 03 30
(210) 454277
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Chłop z borów
(510), (511) 29 sery i wyroby na bazie serów zawarte w tej klasie.
(111) 293056
(220) 2016 03 30
(210) 454279
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Tuchël
(510), (511) 29 sery i wyroby na bazie serów zawarte w tej klasie.
(111) 293057
(151) 2016 12 12

(220) 2016 03 30
(441) 2016 07 04

(210) 454280
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(732) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Łotocki
(510), (511) 29 sery i wyroby na bazie serów zawarte w tej klasie.
(111) 293058
(220) 2016 03 30
(151) 2016 12 20
(441) 2016 07 04
(732) KOBOSKO KAROLINA, Warszawa, PL.
(540) TWÓJ KWADRAT
(540)

(210) 454282

(531) 26.05.06, 26.07.11, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 20 bambus, zasłony bambusowe, beczki niemetalowe,
meble biurowe, stojaki na broń, budy dla zwierząt domowych, ruchome bufety meblowe, bursztyn, opakowania z drewna do butelek, stojaki do butelek, chodziki dla dzieci, corozo, stojaki na czasopisma, dekoracje przestawne, drabiny z drzewa lub tworzyw
sztucznych, drzewce flagowe, niemetalowe klamki do drzwi, drzwi
do mebli, łóżeczka dla małych dzieci, wysokie krzesła dla dzieci,
fotele, fotele fryzjerskie, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, gabloty meblowe, komody, kontuary, stojaki
do wystawiania gazet, wózki barowe ruchome do podawania gazet,
kanapy, kołyski, kadzie drewniane do zlewania wina, kadzie niemetalowe, stojaki na kapelusze, kojce dla dzieci, karnisze do zasłon, meble na kartoteki, kasety do ekspozycji biżuterii, klepka bednarska,
kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, kosze niemetalowe,
kosze z pokrywką, kredensy, stojaki meblowe, manekiny krawieckie,
kółka do kluczy, niemetalowe, kraty kominkowe domowe, kredensy
kuchenne, krzesła, podpory pod książki, kształtki na ramy obrazów,
lustra, postumenty pod doniczki na kwiaty, kwietniki, leżaki, lawy
meblowe, łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, konstrukcje
drewniane łóżek, łóżka, macica perłowa, surowiec lub półprodukt.
manekiny, meble, przegrody drewniane do mebli, wykończeniowe
elementy plastikowe do mebli, meble metalowe, półki meblowe,
rękojeści niemetalowe do noży, haczyki niemetalowe na odzież,
wieszaki stojące na odzież, tablice na ogłoszenia, opakowania drewniane do butelek, podnóżki, osłony kominkowe, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do drzwi, parawany, osprzęt
niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, palety transportowe niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, palety załadowcze niemetalowe, stojaki na parasole, kozły
do piłowania, podpórki do roślin, poduszki, poduszki dla zwierząt
domowych, urny pogrzebowe, pokrętła niemetalowe, popiersia
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posągi z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posłania dla zwierząt domowych, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
postumenty pod doniczki na kwiaty. pościel, oprócz bielizny pościelowej, półki biblioteczne, półki magazynowe, przewijaki, psie budy,
pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity meblowe,
pulpity do pracy w pozycji stojącej, ramy do obrazów, regały meblowe, rolety wewnętrzne, rolety wewnętrzne okienne, rolki do zasłon,
rolety wewnętrzne okienne, serwantki, siedzenia meblowe, siedzenia metalowe, sofy, skrzynki na zabawki, słupki do drapania dla kotów, stoiska wystawowe, meblowe stojaki na ręczniki, wyroby stolarstwa meblowego, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki ruchome
pod komputery, blaty stołów, stoły, stoły do masażu, stoły kreślarskie, stoły metalowe, stoły warsztatowe, szafki, niemetalowe stopnie schodów, szafki na akta, szafki na lekarstwa, szezlongi, meble
szkolne, szatki niemetalowe do przechowywania żywności, szyldy
z drewna lub tworzyw sztucznych, szyny do zasłon, tablice ogłoszeniowe, taborety, tace niemetalowe, tafle szklane na lustra, toaletki
meblowe, niemetalowe palety transportowe, trumny, osprzęt nie-
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metalowy do trumien, wieszaki na ubrania, uchwyty do wanny, niemetalowe, urny pogrzebowe, stoły warsztatowe, kadzie drewniane
do zlewania wina, figury z wosku, wózki meblowe, zagłówki meblowe, zagłówki, wałki, niemetalowe zamknięcia takie jak wieczka
lub pokrywki, zawiasy niemetalowe, żaluzje wewnętrzne z listewek,
37 budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów
targowych, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo, budownictwo przemysłowe, ciesielstwo, budownictwo
podwodne, budownictwo portowe, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków na wewnątrz, czyszczenie i naprawa
kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, doradztwo inżynieryjne w budownictwie, instalowanie drzwi
i okien, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie
i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, kamieniarstwo, instalowanie, konserwacja oraz naprawy
maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, instalowanie,
konserwacja i naprawy komputerów, konserwacja i naprawy palników, konserwacja i naprawy sejfów, konserwacja mebli, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, konserwacja, czyszczenie i naprawy
futer, lakierowanie, malowanie, montaż rusztowań, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż urządzeń
kuchennych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, murowanie,
naprawa pomp, naprawa zamków, napełnianie pojemników z tonerem, naprawa aparatów fotograficznych, naprawy tapicerskie,
naprawy i konserwacja projektorów filmowych, sztuczne naśnieżanie, nitowanie, oczyszczanie dróg, obsługa basenów kąpielowych,
obsługa i naprawa samochodów, obsługa pojazdów, pranie, odnawianie dzieł sztuki, ostrzenie noży, piaskowanie, polerowanie pojazdów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
renowacja mebli, tapetowanie, regeneracja silników zużytych lub
częściowo zniszczonych, renowacja powłok cynowych, rozbiórka
budynków, roboty wydobywcze, smarowanie pojazdów, naprawy
stolarstwa meblowego, wiercenie studni, szlifowanie, tynkowanie,
tapicerowanie mebli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi hydrauliczne,
wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania
dróg, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją,
zabezpieczanie przed korozją, zabezpieczanie przed wilgocią w budownictwie, malowanie i naprawa znaków, 42 analizy chemiczne,
analizy systemów komputerowych, analizy wody, usługi graficzne,
badania biologiczne, badania geologiczne, badania techniczne, badania chemiczne, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, badawczo-rozwojowe prace
dla osób trzecich, projektowanie budynków, usługi dla chemii, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, ocena jakości drewna na pniu,
doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, ekspertyzy geologiczne, stwierdzanie autentyczności dziel
sztuki, elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje
oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie, oprogramowanie komputerowe, projektowanie
systemów komputerowych, kontrola jakości, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, miernictwo,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, testowanie materiałów, usługi projektowania mody, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, ocena jakości
wełny, ocena jakości drewna na pniu, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej,
projektowanie opakowań, opracowywanie projektów technicznych,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, planowanie urbanistyczne, pomiary geodezyjne, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie budynków, wzornictwo przemysłowe,
wypożyczanie serwerów na cele hostingu, stylizacja wzornictwa
przemysłowego, testowanie tekstyliów, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie informacji
naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku
węgla, udostępnianie miejsca na serwerach na potrzeby stron internetowych, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie
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technologii, usługi projektantów mody, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej.

(111) 293059
(220) 2016 03 30
(210) 454284
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Rejent
(510), (511) 29 sery i wyroby na bazie serów zawarte w tej klasie.
(111) 293060
(220) 2016 03 30
(210) 454285
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Borzym
(510), (511) 29 sery i wyroby na bazie serów zawarte w tej klasie.
(111) 293061
(220) 2016 03 30
(210) 454290
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) CZAJKOWSKI SŁAWOMIR P.H.U. FOCUS, Piła, PL.
(540) FOCUS GARDEN
(540)
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(510), (511) 35 publikacja niekomercyjnych tekstów reklamowych
i promocyjnych związanych z pomocą społeczną, promocją zdrowia oraz wsparciem służby zdrowia, niekomercyjne badania i analizy z zakresu działalności dobroczynnej, niekomercyjne usługi
doradcze w zakresie zarządzania działalnością dobroczynną,
36 niekomercyjne usługi: zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia
akcji szkoleniowych i informacyjnych, pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób, pośrednictwo finansowe, organizacja i zbiórka funduszy
na cele dobroczynne, niekomercyjne usługi w zakresie działalności charytatywnej dotyczące organizowania zbiórek na rzecz
osób trzecich, sponsorowanie finansowe osób niepełnosprawnych, 41 usługi niekomercyjne w zakresie tworzenia programów
nauczania, szkolenia i porady w zakresie pomocy społecznej
potrzebującym, publikacja niekomercyjnych tekstów innych niż
reklamowe, 45 niekomercyjne usługi: pomocy społecznej świadczone przez osoby trzecie (ośrodki pomocy społecznej) na rzecz
podopiecznych w zakresie pozyskiwania i gromadzenia materialnych i rzeczowych darowizn.

(111) 293064
(220) 2016 03 30
(210) 454301
(151) 2016 12 20
(441) 2016 07 04
(732) PP DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) pp Design LIGHT IN HOME
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, zielony, biały
(531) 26.02.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 szklarnie przenośne metalowe (tunele foliowe z metalową rurą), 20 meble ogrodowe (leżaki, leżaki do opalania, meble
ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble ogrodowe z metalu, meble
ogrodowe z aluminium, drewna, z rattanu, stoły piknikowe, stoły,
krzesła, krzesła bankietowe, blaty.
(111) 293062
(220) 2016 03 30
(210) 454299
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) PP DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) pp Design
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 13.01.12
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, 20 meble.
(111) 293065
(220) 2016 03 30
(151) 2016 12 20
(441) 2016 07 04
(732) QLS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Hiposzukacz.pl
(540)

(210) 454303

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 11.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, 20 meble.
(111) 293063
(220) 2016 03 30
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) FUNDACJA SENSORIA, Wrocław, PL.
(540) Lekki Tornister
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski
(531) 03.07.17, 10.03.15, 27.05.01, 29.01.12

(210) 454300

Kolor znaku: ciemnoszary, szary, biały, błękitny, czarny
(531) 03.02.07, 03.02.15, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 agencje mieszkaniowe [nieruchomości], agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, bankowość hipoteczna, biura informacji kredytowej, doradztwo
w sprawach finansowych, usługi finansowe, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pośrednictwo kredytowe.
(111) 293066
(220) 2016 03 30
(210) 454307
(151) 2016 12 20
(441) 2016 07 04
(732) PHARMINDEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MeDucit
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
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(111) 293067
(220) 2016 03 30
(210) 454311
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 04
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BONILASH
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe
i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła
lecznicze.
(111) 293068
(220) 2016 03 30
(210) 454319
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) WALENDOWSKI MICHAŁ KOM-STER, Pleszew, PL.
(540) KOM-STER
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 24.17.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne, pomiarowe, sygnalizacyjne i kontrolne, aparatura kontrolno-pomiarowa i sygnalizacyjna do kotłów co, sterowniki do kotłów co, programatory do kotłów
co, termometry, termostaty, czujniki, panele zdalnego sterowania,
automatyczne układy nawęglania, 11 kotły na paliwa stałe, kotły
na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrzewania powietrzem, ekologiczne kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania odpadów
drewna, kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami
podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem, bez
sterowania i z miarkowaniem, kotły z podajnikiem, kotły bez podajnika, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy kotłów, ruszty
do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów, zasobniki paliw
stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych do kotłów,
dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podajniki, ślimak
do podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflektor do kotła,
elementy grzejne, wężownice jako części do instalacji grzewczych,
wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, zbiorniki zasypowe, bojlery, bojlery ogrzewcze, wymienniki ciepła, rekuperatory
ciepła, zasobniki ciepła, zasobniki pary, kolektory słoneczne, grzejniki, armatura do kotłów grzewczych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów, pokojowe panele sterujące do kotłów, 37 usługi montażu kotłów i urządzeń grzewczych,
usługi montażu instalacji grzewczych, usługi w zakresie instalacji
grzewczych, serwis i naprawy kotłów i urządzeń grzewczych, serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny kotłów grzewczych.
(111) 293069
(220) 2016 03 31
(210) 454332
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(540) TRAKEN
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin rolniczych i ich mieszanki.
(111) 293070
(220) 2016 03 31
(210) 454334
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 04
(732) STRAPAGIEL HIERONIM, Kalisz, PL.
(540) Szafir
(510), (511) 34 papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń
do palenia.
(111) 293071
(220) 2016 04 01
(151) 2016 11 28
(441) 2016 07 04
(732) ARCICHOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Księżno

(210) 454371
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(540)

Kolor znaku: zielony, szary, żółty, czarny, biały
(531) 26.03.04, 26.04.08, 26.04.09, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, badania marketingowe,
informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, wykonywanie i publikowanie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przegląd prasy, reklama radiowa, reklama telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, ulotek, prospektów, druków, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, przygotowywanie reklamy prasowej,
reklamy telewizyjnej, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, wystawy handlowe, gromadzenie informacji rynkowych w celach handlowych lub reklamowych, wynajem czasu reklamowego, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie
badań we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 36 administrowanie nieruchomościami,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, gwarancje i kaucje,
analizy finansowe, wycena kosztów naprawy, 37 budownictwo,
prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych, usługi remontowe, usługi wykończeniowe, usługi
instalacyjne i naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz
wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka
budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja
budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.
(111) 293072
(220) 2016 04 01
(151) 2016 11 28
(441) 2016 07 04
(732) PROGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica, PL.
(540) PROGRAFIX
(540)

(210) 454374

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły papiernicze i introligatorskie, druki, etykiety, fotografie i plakaty, broszury, katalogi, foldery, wobblery,
czasopisma, kalendarze, książki, opakowania z papieru, kartonu
i tworzyw sztucznych, torby papierowe, 35 projektowanie, przygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi promocyjne dla osób trzecich, dystrybucja materiałów i prospektów
reklamowych, doradztwo w zakresie marketingu, badanie rynku
i opinii publicznej, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celu handlowym reklamowym, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie sklepów z materiałami poligraficznymi, prowadzenie hurtowni z materiałami
poligraficznymi, 40 usługi poligraficzne, druk, wywoływanie fotografii.
(111) 293073
(151) 2016 11 28

(220) 2016 04 01
(441) 2016 07 04

(210) 454376
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(732) PROGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica, PL.
(540) PROGRAFIX
(540)
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(540) SPAWEX
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje stalowe
[budownictwo], 37 usługi budowlane, nadzór budowlany, wynajem
sprzętu budowlanego.

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły papiernicze i introligatorskie, druki, etykiety,
fotografie i plakaty, broszury, katalogi, foldery, wobblery, czasopisma, kalendarze, książki, opakowania z papieru, kartonu i tworzyw
sztucznych, torby papierowe, 35 projektowanie, przygotowanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi promocyjne dla osób
trzecich, dystrybucja materiałów i prospektów reklamowych, doradztwo w zakresie marketingu, badanie rynku i opinii publicznej,
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celu handlowym
reklamowym, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie sklepów z materiałami poligraficznymi,
prowadzenie hurtowni z materiałami poligraficznymi, 40 usługi poligraficzne, druk, wywoływanie fotografii.
(111) 293074
(220) 2016 04 01
(151) 2016 11 28
(441) 2016 07 04
(732) JAKUBOWSKI HUBERT, Wyszków, PL.
(540) Zielonamila
(540)

(111) 293078
(220) 2016 04 01
(210) 454390
(151) 2016 12 05
(441) 2016 07 04
(732) Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH, Berno, CH.
(540) star NA WSPÓLNE CHRUPANIE
(540)

(210) 454378

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.11, 05.11.11, 05.11.99, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież: bluzy, koszulki, spodnie, czapki, rękawiczki, bezrękawniki, kamizelki, skarpety, 30 słodycze: batony, cukierki,
32 wody: gazowane, niegazowane.
(111) 293075
(220) 2016 04 01
(210) 454380
(151) 2016 11 29
(441) 2016 07 04
(732) GÓRAŻDŻE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Chorula, PL.
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, szary, żółty
(531) 26.11.03, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, mieszanki cementowe, preparaty cementujące, zaprawy budowlane, suche
mieszanki na wylewki betonowe, klinkier, kamień wapienny, margiel,
spoiwa mineralne do scalania, ulepszania i wzmacniania gruntu, żwir,
piasek w tym piasek budowlany i piasek kwarcowy, mieszanki piaskowo-żwirowe, mieszanki wapienne, grys, tłuczeń, betony, kruszywa,
kruszywa budowlane, kamień.
(111) 293076
(220) 2016 04 01
(151) 2016 11 29
(441) 2016 07 04
(732) CIELICKI ZDZISŁAW SPAWEX, Bożewo, PL.

(111) 293077
(220) 2016 04 01
(210) 454386
(151) 2016 11 29
(441) 2016 07 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE VINEX-SLAVIANTSI
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń, PL.
(540) CZARNA OWCA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane,
cydr bezalkoholowy, piwo i produkty piwowarskie, 33 napoje alkoholowe ( z wyjątkiem piwa), wina, cydr.

(210) 454384

Kolor znaku: żółty, biały, niebieski, czerwony
(531) 01.01.01, 01.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
z ziemniaków, orzechów, produktów orzechowych, nasion jadalnych,
owoców, warzyw lub ich kombinacji, włączając w to chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, chipsy taro, przekąski na bazie soi,
wszystkie zawarte w klasie 29, 30 gotowe do jedzenia przekąski składające się głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż, warzyw lub ich kombinacji, włączając w to chipsy i chrupki kukurydziane, chipsy i chrupki
tortilla, chipsy i chrupki pita, chipsy i chrupki ryżowe, ciastka ryżowe,
krakersy ryżowe, krakersy, precle, snaki i przekąski dmuchane, popcorn, kandyzowany popcorn i orzeszki, sosy i dipy do snaków i przekąsek, salsa, snaki i przekąski w postaci batonów, wszystkie zawarte
w klasie 30.
(111) 293079
(220) 2016 04 01
(210) 454391
(151) 2016 11 29
(441) 2016 07 04
(732) PROGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica, PL.
(540) PGX
(510), (511) 16 artykuły papiernicze i introligatorskie, druki, etykiety, fotografii i plakaty, broszury, katalogi, foldery, wobblery,
czasopisma, kalendarze, książki, opakowania, torby papierowe,
35 projektowanie, przygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, działalność promocyjna, dystrybucja materiałów i prospektów reklamowych, doradztwo w zakresie marketingu, badanie rynku i opinii publicznej, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celu handlowym reklamowym, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie sklepów
z materiałami poligraficznymi, prowadzenie hurtowni z materiałami poligraficznymi, 40 usługi poligraficzne, druk, wywoływanie
fotografii.
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(111) 293080
(220) 2016 04 01
(210) 454393
(151) 2016 12 02
(441) 2016 07 04
(732) BARANKIEWICZ WOJCIECH ORION, Wielogłowy, PL.
(540) S STOCKPolska www.stock-polska.com
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary, biały
(531) 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież.
(111) 293081
(220) 2016 04 01
(210) 454395
(151) 2016 12 02
(441) 2016 07 04
(732) WIBEX G. KUBICKI SPÓŁKA JAWNA, Stare Kaczkowo, PL.
(540) Bentogrout
(510), (511) 17 materiały do uszczelniania i izolacji, 19 materiały budowlane niemetalowe, 37 nadzór budowlany, 42 doradztwo techniczne, projektowanie budowlane, nadzór i inspekcja techniczna,
doradztwo w zakresie ochrony środowiska.
(111) 293082
(220) 2016 04 01
(210) 454399
(151) 2016 12 02
(441) 2016 07 04
(732) Herman Krzysztof HERMAN NIERUCHOMOŚCI, Rybnik, PL.
(540) HERMAN NIERUCHOMOŚCI
(540)

Kolor znaku: brązowy, żółty, pomarańczowy
(531) 06.07.05, 07.01.08, 07.03.11
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, reklama usług, 36 pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, kupno
i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, usługi finansowe..
(111) 293083
(220) 2016 04 01
(210) 454402
(151) 2016 12 05
(441) 2016 07 04
(732) IDEA TEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nysa, PL.
(540) it IDEA TEXO INNOWACYJNE SYSTEMY DEKORACYJNE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.21, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18,
26.13.25
(510), (511) 2 emulsje srebrne jako pigmenty, rozcieńczalniki do farb,
farby, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe,
farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby
wodne kazeinowe, farby wodne klejowe, 19 tynk, 37 tapetowanie,
tynkowanie.
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(111) 293084
(220) 2016 04 04
(210) 454406
(151) 2016 12 14
(441) 2016 07 04
(732) KOŃCZYK RADOSŁAW WIELOBRANŻOWE
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE INŻYNIERIA, Gdańsk, PL.
(540) iN Inżynieria
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnopomarańczowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, prowadzenie kursów i szkoleń.
(111) 293085
(220) 2016 04 04
(210) 454408
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) KLUZ TOMASZ, KLUZ ALEKSANDRA EKOLAB SPÓŁKA
CYWILNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) geolux
(510), (511) 9 urządzenia do obsługi samochodów w szczególności
laserowe urządzenie do ustawiania geometrii kół samochodowych.
(111) 293086
(220) 2016 04 04
(151) 2016 12 02
(441) 2016 07 04
(732) GTR FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) kup na kreskę
(540)

(210) 454410

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, zielony, niebieski, fiolotowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 10.03.11
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, kredytowanie pod
zastaw, pożyczki (usługi finansowe).
(111) 293087
(220) 2016 04 04
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) MOBILUS MOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) mobilus enjoy the mobility
(540)

(210) 454411

Kolor znaku: biały, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.02.01, 26.02.05, 26.02.12, 29.01.13
(510), (511) 7 automaty do otwierania drzwi, elektryczne, automaty
do zamykania drzwi, elektryczne, kurtyny-urządzenia do poruszania
się sterowane elektrycznie, napęd, mechanizmy inne niż do pojazdów lądowych, napędowe łańcuchy inne niż do pojazdów lądowych,
napędowe mechanizmy inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia-części maszyn, piloty, centralki do automatyki budynków, silniki
elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki inne niż do pojazdów lądowych, silniki inne niż do pojazdów lądowych, silniki na sprężone powietrze, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
siłowniki rurowe do systemów osłonowych budynków typu rolety,
markizy, ekrany, bramy rolowane, osłony przeciwsłoneczne, sterownicze mechanizmy do maszyn i silników, złącza części silników.
(111) 293088
(220) 2016 04 04
(210) 454412
(151) 2016 12 05
(441) 2016 07 04
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI ZAKŁADOWA
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KONTROLA PRODUKCJI
(540)

(111) 293090
(220) 2016 04 04
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) AP LOGISTISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) DOM SPEDYCYJNY AP LOGISTICS
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, wełna mineralna (izolator), zaprawy izolacyjne, izolacje
przeciwwilgociowe budynków, 19 asfalt, asfaltowe (nawierzchnie),
bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa (bitumy), cegły, dachówki holenderskie (esówki, holenderki),
dachówki niemetalowe, papa, ogniotrwałe materiały budowlane
niemetalowe, nadproża niemetalowe, dachowe (pokrycia) niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kominy niemetalowe, tynk,
betonowe elementy budowlane, nadproża niemetalowe, belki niemetalowe.			
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi agencji celnej, w szczególności w zakresie reprezentacji podmiotów gospodarczych przed organami celnymi
i podatkowymi, w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą, w sferze ceł, podatku od towarów i usług w obrocie zagranicznym, podatku akcyzowego, zgłoszeń statystycznych
„Intrastat”, w zakresie uwarunkowań prawnych i procedur regulujących międzynarodowy obrót towarami ze względu na wymagania
sanitarne, weterynaryjne, farmaceutyczne, techniczne, kontyngenty
ilościowe, ochronę rynku obejmujące czynności m.in. takie jak odprawy celne w imporcie i exporcie, odprawy przekazowe i tranzytu
w systemie NCTS, odprawy czasowe, wystawianie dokumentów celnych SAD i SAD-BIS, wystawianie dokumentów CMR i świadectwa
pochodzenia, wypełnianie karnetów TIR, uszlachetnienie czynne,
uszlachetnienie bierne, procedury składu celnego, uiszczanie należności celnych przywozowych oraz innych opłat, odbieranie dokumentów, w tym kart 3, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń od pożaru,
ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń morskich, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń komunikacyjnych,
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń transportowych, usługi pośrednictwa i brokerskie w zakresie ubezpieczeń,
udzielanie informacji w dziedzinie ubezpieczeń, usługi finansowe,
usługi w zakresie udzielania gwarancji i kaucji, doradztwo finansowe,
analizy finansowe, udzielanie informacji w dziedzinie finansów, wycena finansowa, 39 usługi transportowe, usługowy przewóz rzeczy,
usługowy przewóz osób, przewóz samochodami ciężarowymi rzeczy,
informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie rzeczy, rezerwacja środków transportu, transport i przechowywanie odpadów,
transport i przechowywanie śmieci, transport kolejowy, transport
łodziami i statkami, transport morski, transport rzeczny, transport samochodami opancerzonymi, transport materiałów niebezpiecznych,
transport chemikaliów, transport materiałów radioaktywnych i rozszczepialnych, transport specjalistyczny, fracht, magazynowanie, wynajem magazynów i miejsc składowania towarów, maklerstwo transportowe, pakowanie produktów, pakowanie towarów, prowadzenie
parkingów, udostępnianie i wynajmowanie miejsc parkingowych,
autobusowe usługi transportowe, wynajem i wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajem i wypożyczanie środków transportu,
wynajem i wypożyczanie samochodów, pośrednictwo frachtowe,
transport powietrzny, transport promowy, przewożenie ładunków,
usługi załadunku, usługi rozładunku, usługi składowania, usługi magazynowania, usługi przechowywania, usługi spedycji towarów.

(111) 293089
(220) 2016 04 04
(210) 454413
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) AP LOGISTISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) AP LOGISTICS
(510), (511) 36 usługi agencji celnej, w szczególności w zakresie reprezentacji podmiotów gospodarczych przed organami celnymi
i podatkowymi, w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą, w sferze ceł, podatku od towarów i usług w obrocie zagranicznym, podatku akcyzowego, zgłoszeń statystycznych
„Intrastat”, w zakresie uwarunkowań prawnych i procedur regulujących międzynarodowy obrót towarami ze względu na wymagania
sanitarne, weterynaryjne, farmaceutyczne, techniczne, kontyngenty
ilościowe, ochronę rynku obejmujące czynności m.in. takie jak odprawy celne w imporcie i exporcie, odprawy przekazowe i tranzytu
w systemie NCTS, odprawy czasowe, wystawianie dokumentów celnych SAD i SAD-BIS, wystawianie dokumentów CMR i świadectwa
pochodzenia, wypełnianie karnetów TIR, uszlachetnienie czynne,
uszlachetnienie bierne, procedury składu celnego, uiszczanie należności celnych przywozowych oraz innych opłat, odbieranie dokumentów, w tym kart 3, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń od pożaru,
ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń morskich, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń komunikacyjnych,
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń transportowych, usługi pośrednictwa i brokerskie w zakresie ubezpieczeń,
udzielanie informacji w dziedzinie ubezpieczeń, usługi finansowe,
usługi w zakresie udzielania gwarancji i kaucji, doradztwo finansowe,
analizy finansowe, udzielanie informacji w dziedzinie finansów, wycena finansowa, 39 usługi transportowe, usługowy przewóz rzeczy,
usługowy przewóz osób, przewóz samochodami ciężarowymi rzeczy,
informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie rzeczy, rezerwacja środków transportu, transport i przechowywanie odpadów,
transport i przechowywanie śmieci, transport kolejowy, transport
łodziami i statkami, transport morski, transport rzeczny, transport samochodami opancerzonymi, transport materiałów niebezpiecznych,
transport chemikaliów, transport materiałów radioaktywnych i rozszczepialnych, transport specjalistyczny, fracht, magazynowanie, wynajem magazynów i miejsc składowania towarów, maklerstwo transportowe, pakowanie produktów, pakowanie towarów, prowadzenie
parkingów, udostępnianie i wynajmowanie miejsc parkingowych,
autobusowe usługi transportowe, wynajem i wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajem i wypożyczanie środków transportu,
wynajem i wypożyczanie samochodów, pośrednictwo frachtowe,
transport powietrzny, transport promowy, przewożenie ładunków,
usługi załadunku, usługi rozładunku, usługi składowania, usługi magazynowania, usługi przechowywania, usługi spedycji towarów.

(111) 293091
(220) 2016 04 04
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) TRZEBA RADOSŁAW, Łódź, PL.
(540) CITY LODZ RESIDENCE
(540)

(210) 454414

(210) 454415

(531) 26.04.09, 26.03.01, 26.07.15, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe i reklamowe, prezentowanie
produktów w mediach, 36 usługi najmu mieszkań i pośrednictwa
w obrocie nieruchomości, 39 usługi turystyczne.
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(111) 293092
(220) 2016 04 04
(210) 454418
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO, Warszawa, PL.
(540) KONGRES POLSKA CHEMIA
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały, czerwony
(531) 01.13.15, 26.04.02, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 publikacje promocyjne,
publikacje reklamowe, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, materiały drukowane, kalendarze, ulotki, gazety, periodyki
[czasopisma], drukowane foldery informacyjne, biuletyny informacyjne, 35 reklama i marketing, reklama promocyjna projektów
badawczych, promowanie [reklama] działalności gospodarczej,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama
w Internecie dla osób trzecich, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie marketingu produktów chemicznych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo biznesowe,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, rozwój
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, usługi izby handlowej
w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi promocji działalności
gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych
na rzecz firm, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, 41 publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur,
wydawanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych,
publikowanie czasopism internetowych, publikowanie książek,
czasopism, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism
i gazet, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], prowadzenie seminariów i kongresów,
publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi edukacyjne dotyczące ochrony
środowiska, organizowanie konkursów edukacyjnych, wydawanie
biuletynów, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawania
publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, 42 ekspertyzy w zakresie technologii, usługi doradcze
dotyczące ochrony środowiska, ocena zagrożeń środowiskowych,
udostępnianie informacji naukowych dotyczących przemysłu chemicznego, doradztwo techniczne, opracowywanie i ocena analiz
chemicznych, przygotowywanie raportów związanych z badaniami
chemicznymi, usługi w zakresie analiz i badań chemicznych, ocena informacji chemicznych w związku z ryzykiem, ocena informacji chemicznych w związku z zagrożeniami, usługi informacyjne
dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych
w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa
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substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w leśnictwie, doradztwo w zakresie zapewniania jakości,
certyfikacja [kontrola jakości], testowanie jakości produktów do celów certyfikacji, testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób
trzecich do celów certyfikacji, usługi testowania w celu certyfikacji
jakości lub standardów.

(111) 293093
(220) 2016 04 04
(210) 454420
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) IWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) TOYS WORLD
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnoniebieski, niebieski, czerwony,
fioletowy, różowy, zielony, żółty
(531) 04.05.03, 04.05.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki: balony do zabawy, bąki, figurki, grzechotki, huśtawki, instrumenty muzyczne jako zabawki, karuzele, klocki,
kolejki, zwierzęta i postacie fikcyjne na biegunach, kręgle, latawce,
maski, pistolety, pozytywki, taczki do piasku, telefony jako zabawki,
zegarki jako zabawki, zjeżdżalnie, zabawki interaktywne, lalki, domki, pokoiki, łóżka i ubranka dla lalek, butelki do karmienia lalek, zabawki kąpielowe, zabawki do polewania wodą, zabawki skarbonki,
naczynia zabawki do gotowania i do pieczenia, zabawki pluszowe,
misie pluszowe, puzzle i układanki, gry logiczne i zręcznościowe, gra
w domino, szachy, karty do gry, wyposażenie wchodzące w skład
gier planszowych, gier karcianych, gier zręcznościowych, gier towarzyskich, gier mchowych polegających na rzucaniu do celu, artykuły
sportowe, piłki, piłki do gier, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, śnieg sztuczny na choinki, ręczne gry
elektroniczne, urządzenia do gier inne niż przystosowane do użytku
z zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry automatyczne inne niż
do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, stojące wolno
maszyny do gier wideo, zabawki sterowane radiem, modele pojazdów przeskalowane, zabawki ruchome, zabawki do jeżdżenia, pojazdy jako zabawki, hulajnogi, rowerki jako zabawki, rowery treningowe
stacjonarne, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, salonach oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: zabawki i akcesoria do zabawek, puzzle i układanki, gry logiczne i zręcznościowe,
gry elektroniczne i komputerowe, hulajnogi, rowerki, rowery treningowe stacjonarne, wózki dla dzieci, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, artykuły szkolne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów,
wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, pokazy towarów, pokazy mody, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku.
(111) 293094
(220) 2016 04 04
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) Hanes Germany GmbH, Rheine, DE.
(540) BMEN
(540)

(210) 454421

(531) 25.07.03, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 293095
(220) 2016 04 04
(210) 454423
(151) 2016 12 16
(441) 2016 07 04
(732) PAPROCKA MAGDALENA MTZ LIFT MASZYNY BUDOWLANE,
Łosice, PL.
(540) MTZLift MASZYNY BUDOWLANE
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, jasnoszary, biały
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki, 12 pojazdy, 37 usługi budowlane, 39 transport.
(111) 293096
(220) 2016 04 04
(210) 454426
(151) 2016 12 16
(441) 2016 07 04
(732) SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
KONSUM ROBOTNICZY W CIESZYNIE, Cieszyn, PL.
(540) cieszyńskie kanapki
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 08.01.06, 25.07.05, 26.01.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kanapki.
(111) 293097
(220) 2016 04 04
(210) 454427
(151) 2016 12 21
(441) 2016 07 04
(732) MIELCZAREK MARZENA WHITE CROW METTINGS AND
MORE, Świnna, PL.
(540) Genetyczne CV
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personalnego,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
44 usługi klinik medycznych.
(111) 293098
(220) 2016 04 04
(210) 454428
(151) 2016 12 21
(441) 2016 07 04
(732) WIDLARZ DARIUSZ ABAKMEDIA, Chocznia, PL.
(540) dipp
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 wycieraczki do szyb pojazdów.
(111) 293099
(220) 2016 04 04
(151) 2016 12 05
(441) 2016 07 04
(732) COFFEE PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) COFFEE PARTNER NEW COFFEE CONCEPT
(540)
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elektromechaniczne do przygotowywania, maszyny do płukania,
podgrzewacze wody jako części maszyn, roboty kuchenne elektryczne, separatory., maszyny do sortowania dla przemysłu, urządzenia do napowietrzania napojów, 11 instalacje do dystrybucji
wody, czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, filtry
do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej, elektryczne ekspresy
do kawy, elektryczne filtry do kawy, urządzenia do palenia kawy,
kuchenny sprzęt elektryczny, parowary elektryczne, podgrzewacze wody, filtry do wody pitnej, 16 filtry do kawy papierowe,
materiały filtracyjne papierowe-bibuła, 20 zamknięcia do butelek
niemetalowe, bufety ruchome-meble, zamknięcia do pojemników niemetalowe, 21 butelki, butelki na napoje dla podróżnych,
czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, dania, przykrywki
do potraw, filtry do kawy nieelektryczne, dzbanki, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dzbanki do kawy, nieelektryczne,
ekspresy do kawy, nieelektryczne, filtry do kawy nieelektryczne,
filiżanki, pudełka na herbatę, sitka do herbaty, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filtry do kawy nieelektryczne, młynki do kawy ręczne,
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubki, kuchenne przybory, kuchnia-pojemniki, młynki do użytku domowego ręczne,
termosy do napojów, naczynia do picia, 24 serwetki stołowe tekstylne, 29 mleczne produkty, mleko, napoje mleczne z przewagą
mleka, 30 aromaty jako preparaty do żywności, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie herbaty, herbata mrożona, herbata, kakao-napoje na bazie, kakao, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa nienaturalna, mrożona herbata, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
substytuty kawy, 32 mineralne wody-napoje, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, woda-napoje, woda gazowana, woda
mineralna-napoje, 43 kafeterie-bufety, kawiamie, konstrukcje
przenośne-wypożyczanie, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, urządzenia do gotowania-wypożyczanie, usługi barowe, wypożyczanie dystrybutorów
wody pitnej, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(111) 293100
(220) 2016 04 05
(210) 454447
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 04
(732) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże, PL.
(540) COMPLEX ACTIVE
(540)

(210) 454433

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 05.07.01, 08.07.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, automaty do sprzedaży, maszyny i urządzenia elektryczne do czyszczenia, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, maszyny do filtrowania, filtry,
wkłady do maszyn filtrujących, kuchenne urządzenia elektryczne,
łuskarki ziarna, maszyny do produkcji wody mineralnej, maszyny
do napełniania butelek, młynki do użytku domowego inne niż
ręczne, młynki domowe w gospodarstwie domowym, młynki
domowe elektryczne, urządzenia do mycia, napoje-urządzenia

Kolor znaku: czarny, jasnozielony, ciemnozielony, zielony,
jasnoniebieski, ciemnoniebieski, różowy, pomarańczowy, żółty
(531) 26.03.01, 26.03.99, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy dolistne, nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia gleby, preparaty regulujące
wzrost roślin.
(111) 293101
(220) 2016 04 05
(210) 454450
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 04
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, US.
(540) Mirinda. Nakręcaj smakiem.
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do przygotowywania napojów, gazowane napoje bez-

Nr 7/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

alkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, napoje
izotoniczne, napoje dla sportowców, napoje zawierające witaminy, wody smakowe, proszek do wytwarzania napojów gazowanych lub musujących, napoje na bazie owoców i warzyw, napoje
na bazie kokosa.

(111) 293102
(220) 2016 04 05
(210) 454455
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 04
(732) COLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) 90 min ENERGY DRINK
(540)
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(510), (511) 25 obuwie zawarte w tej klasie, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, skarpetki, 35 reklama, marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie obuwia.

(111) 293105
(220) 2016 04 05
(210) 454458
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 04
(732) INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Cholerzyn, PL.
(540) CENTRUM DOBORU BUTÓW
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 02.09.19, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 obuwie zawarte w tej klasie, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, skarpetki, 35 reklama, marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie obuwia.

Kolor znaku: niebieski, jasnoszary, czerwony, biały
(531) 26.13.01, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.07, 26.04.02, 26.04.18,
26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje energetyczne i izotoniczne.

(111) 293106
(220) 2016 04 05
(210) 454459
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 04
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) PREMIUM Ketchup łagodny BEZ KONSERWANTÓW BEZ OCTU
(540)

(111) 293103
(220) 2016 04 05
(210) 454456
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 04
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) PREMIUM Ketchup pikantny BEZ KONSERWANTÓW BEZ
OCTU
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, jasnoczerwony, zielony
(531) 05.09.17, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 sosy, sosy pomidorowe, ketchupy, sosy pomidorowe
i ketchupy łagodne.

Kolor znaku: ciemnoczerwony, zielony, jasnoczerwony, biały,
czarny
(531) 05.09.17, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 sosy, sosy pomidorowe, ketchupy, sosy pomidorowe
i ketchupy łagodne oraz pikantne.
(111) 293104
(220) 2016 04 05
(210) 454457
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 04
(732) INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Cholerzyn, PL.
(540) CENTRUM DOBORU BUTÓW
(540)

(111) 293107
(220) 2016 04 05
(210) 454471
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) E. & J. Gallo Winery, Modesto, US.
(540) CARLO ROSSI REFRESH
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 293108
(220) 2016 04 05
(151) 2016 12 19
(441) 2016 07 04
(732) ŚWIĘTONIOWSKI JERZY, Białobrzegi, PL. ;
(540) MOTOFACH S.C.
(540)

(210) 454477

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 37 naprawa pojazdów.		
(551) wspólne prawo ochronne

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 02.09.19, 26.03.07, 26.03.14, 27.05.01, 29.01.13

(111) 293109
(220) 2016 04 06
(210) 454485
(151) 2016 12 14
(441) 2016 07 18
(732) Nemiroff Intellectual Property Establishment, Vaduz, LI.
(540) Nemiroff WHEAT INTERNATIONAL BRAND NEMIROFF 1872

2286

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: beżowy, żółty, brązowy, czerwony, biały, czarny
(531) 05.07.02, 11.03.01, 11.03.02, 24.05.01, 24.05.25, 25.01.15,
25.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, napoje destylowane, alkohole wysokoprocentowe [napoje], wódka, 35 reklama,
zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi biurowe.
(111) 293110
(220) 2016 04 06
(210) 454487
(151) 2016 12 14
(441) 2016 08 16
(732) PILCH JÓZEF, Wrocław, PL.
(540) SILESIARING
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi menedżerskie dla sportowców,
wynajem przestrzeni reklamowej, wynajem bilbordów (tablic reklamowych), zarządzanie hotelami, 41 usługi w zakresie chronometrażu
imprez sportowych, instruktaż w zakresie gimnastyki, doradztwo zawodowe w zakresie sportu i kultury fizycznej, organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych, organizowanie obozów sportowych, obsługa pól golfowych, usługi prowadzenia klubów zdrowia,
usługi w zakresie kultury fizycznej, organizowanie zawodów sportowych, udostępnianie obiektów sportowych i urządzeń sportowych,
udostępnianie ośrodków rekreacji, prowadzenie zajęć fitness, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie kortów tenisowych,
usługi trenerskie.
(111) 293111
(220) 2016 04 06
(210) 454504
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 18
(732) VAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) YT INVESTMENTS LET’S GROW UP!
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.01, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30,
24.15.02, 24.15.11
(510), (511) 9 komputery, sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery przenośne osobiste, anteny, czytniki informatyczne, nośniki
danych magnetyczne, urządzenia do dozorowania obiektów, drukarki komputerowe, dyski optyczne i magnetyczne, dyskietki, publikacje
elektroniczne zapisane na nośnikach, etykiety na towarach elektroniczne, urządzenia do fotokopiowania, aparatura do przetwarzania
informacji, karty inteligentne, pamięci komputerowe, programy
komputerowe nagrane, mikroprocesory, dyski obliczeniowe, przyrządy do wykonywania planów, plotery, aparatura do pomiarów precyzyjnych, satelity do celów naukowych, skanery, oprogramowanie
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dla komputerów nagrane, tablice ogłoszeń elektroniczne, wzmacniacze, modemy elektroniczne, odbiorniki radiowe i telewizyjne,
notesy elektroniczne, projektory multimedialne, magnetofony, radiomagnetofony, gramofony, odtwarzacze CD, odtwarzacze DVD,
zestawy kina domowego, kasety, płyty CD i DVD, głośniki, wzmacniacze, przenośne odtwarzacze płyt kompaktowych, słuchawki, aparaty
do projekcji przeźroczy, telefony, telefaxy, kamery filmowe, aparaty
fotograficzne cyfrowe, multimedialne programy szkoleniowe zapisane na CD lub na innych nośnikach, multimedialne programy z dziedziny elektroniki, przeznaczone do zamieszczania w sieci wewnętrznej intranet i/lub w Internecie, 35 reklama, reklama z zastosowaniem
Internetu, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi doradztwa
i konsultingu, prowadzenie negocjacji, usługi menedżerskie, usługi
w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie
pokazów, targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień naukowo-technicznych, zarządzanie targami i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym,
pozyskiwanie danych do baz danych, systematyzowanie tych danych
i zarządzanie tymi danymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
usługi reklamowe, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne,
dostarczanie informacji, usługi w zakresie marketingu i prezentacji,
dostarczanie informacji na stronach internetowych, organizowanie
przetargów, przedstawicielstwa firm zagranicznych, prowadzenie
sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach sprzętu komputerowego,
sprzedaż sprzętu komputerowego za pośrednictwem sieci teleinformatycznych i w sklepach internetowych, 41 wydawanie gazety
internetowej, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie wykładów, grup dyskusyjnych, organizowanie konferencji, seminariów,
wykładów w celach naukowo-technicznych, zarządzanie targami
i wystawami o charakterze naukowo-technicznym, organizowanie
zjazdów, pokazów i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych,
organizowanie i prowadzenie imprez związanych z wręczaniem nagród biznesowych, publikowanie tekstów innych niż o charakterze
reklamowym, w tym w trybie on-line, wydawanie i publikowanie
czasopism, w tym czasopism branżowych oraz książek i periodyków
w formie tradycyjnej oraz z zastosowaniem sieci informatycznych
Internetu, obsługiwanie, uaktualnianie publikacji elektronicznych
dostarczanych do odbiorców droga on-line, nauczanie i szkolenia
kadr naukowych, w szczególności w zakresie komputerów i zaawansowanych technologii, organizowanie konkursów edukacyjnych,
w tym zaawansowanych technologii, dostarczanie informacji, w tym
informacji o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym za pomocą
stron internetowych, działających w globalnej sieci komputerowej,
administrowanie stronami komputerowymi (internetowymi), 42 badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, projektowanie budynków,
doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie planów zużycia energii
elektrycznej, digitalizacja dokumentów, opracowywanie wyszukiwarek internetowych, instalowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, konserwowanie oprogramowania komputerowego, planowanie urbanistyczne, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie miejsc na serwerach na rzecz osób trzecich, wzornictwo przemysłowe, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów z branży technicznej,
prowadzenie komputerowych platform informacyjnych o charakterze branżowym, w szczególności dotyczących tematyki technicznej,
budowlanej, komputerowej i informatycznej.

(111) 293112
(220) 2016 04 06
(210) 454505
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 18
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OSIEDLE URSYNOVIA
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach. druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach,
karty foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury,
zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również online, prowadzenia badań rynkowych dotyczących:
gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości
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przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu
przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa,
urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi
i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam również w sieci online, usługi w zakresie sprzedaży
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi
inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży
i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie
wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami
parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie
związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży
lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe,
naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów
inżynierskich, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc
parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi w zakresie: przeprowadzania inspekcji budów,
doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy,
ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi projektowe w zakresie budownictwa,
urbanistyki, prace projektowe w zakresie architektury i technologii,
usługi projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa,
usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inżynieryjnych,
badań technicznych, doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony
środowiska, planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa
w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(111) 293113
(220) 2016 04 06
(210) 454506
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 18
(732) VAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) YT INVESTMENTS 2 LET’S GROW UP!
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, szary
(531) 24.15.02, 26.01.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, banki z dostępem
przez Internet (home banking), informacje bankowe, bankowość hipoteczna, biura informacji kredytowej, emisja bonów kredytowych
ściąganie czynszów, depozyty sejfowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, dzierżawa majątku nieruchomego, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisje kart
kredytowych, faktoring, zarządzanie finansami, wyceny finansowe
ubezpieczenia banków, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałów, obsługa kart debetowych, agencje badające zdolność kredytową, usługi finansowe dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, wycena majątku
ruchomego i nieruchomego, maklerstwo ubezpieczeniowe, notowania giełdowe, operacje finansowo-waluto we, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe i emerytalne, agencje ściągania
należności, transakcje finansowe, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, wycena nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń na cele
mieszkalne i biurowe, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia
na życie.

(111) 293114
(220) 2016 04 06
(210) 454507
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 18
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OSIEDLE URSYNOVIA
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnopomarańczowy,
jasnopomarańczowy, żółty
(531) 03.07.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury,
ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach, karty
foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury, zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również online, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla
budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych
i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji
handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci online, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych,
opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem
ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi
w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych
dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie
domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt,
usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi:
administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych
i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi
przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie
związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub
wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć
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deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych,
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, 39 usługi
w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni
i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi w zakresie:
przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie
architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji
wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi
ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycznego
wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów
technicznych użytkowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie:
ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(111) 293115
(220) 2016 04 06
(151) 2016 12 16
(441) 2016 07 18
(732) KONIK MARCIN, Wrocław, PL.
(540) BOOKING.OOO
(540)

(210) 454508

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.01.16
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 usługi dystrybucji biletów (rozrywka), 43 rezerwacja kwater na pobyt czasowy.
(111) 293116
(220) 2016 04 06
(210) 454509
(151) 2016 12 09
(441) 2016 07 18
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) APARTAMENTY mokotów nad skarpą
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury,
ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach, karty
foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury, zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również online, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla
budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych
i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji
handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawo-
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wymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci online, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych,
opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem
ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi
w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych
dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie
domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt,
usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi:
administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych
i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi
przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie
związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub
wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć
deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych,
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, 39 usługi
w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni
i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi w zakresie:
przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie
architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji
wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi
ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycznego
wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów
technicznych użytkowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie:
ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(111) 293117
(220) 2016 04 06
(210) 454512
(151) 2016 12 09
(441) 2016 07 18
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OSIEDLE WILNO MIASTO PERSPEKTYW
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury,
ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach, karty
foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury, zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również online, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla
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budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych
i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji
handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci online, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych,
opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem
ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi
w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych
dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie
domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt,
usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi:
administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych
i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi
przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie
związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub
wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć
deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych,
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, 39 usługi
w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni
i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi w zakresie:
przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie
architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji
wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi
ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycznego
wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów
technicznych użytkowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie:
ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(111) 293118
(220) 2016 04 06
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 18
(732) TĘCZA TOMASZ EL KICIORRO, Małopole, PL.
(540) El Kiciorro
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 03.01.06, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12

(210) 454515
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(510), (511) 5 odżywki i witaminy dla zwierząt, 20 posłania dla
zwierząt domowych, meble dla zwierząt domowych,, 21 pojemniki
na wodę dla zwierząt domowych, pojemniki do kąpieli dla zwierząt,
pojemniki do transportu zwierząt, kuwety dla kotów, 28 akcesoria,
zabawki, gry i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, drapaki dla kotów, tuby dla kotów,, 31 karmy suche i konserwy dla psów
i kotów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, napoje dla zwierząt,
rośliny akwariowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów i akcesoriów dla zwierząt domowych, pokarmów
i kosmetyków dla zwierząt domowych, książek, albumów, kalendarzy, czasopism, broszur, katalogów, prowadzenie sklepu internetowego w zakresie sprzedaży akcesoriów i pokarmu dla zwierząt.

(111) 293119
(220) 2016 04 06
(210) 454516
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 18
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) osiedle POD RÓŻAMI
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 05.05.01, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach,
karty foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury,
zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również online, prowadzenia badań rynkowych dotyczących:
gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości
przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu
przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa,
urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi
i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam również w sieci online, usługi w zakresie sprzedaży
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi
inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży
i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie
wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami
parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie
związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży
lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe,
naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów
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inżynierskich, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc
parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi w zakresie: przeprowadzania inspekcji budów,
doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy,
ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi projektowe w zakresie budownictwa,
urbanistyki, prace projektowe w zakresie architektury i technologii,
usługi projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa,
usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inżynieryjnych,
badań technicznych, doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony
środowiska, planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa
w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(111) 293120
(220) 2016 04 06
(210) 454517
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 18
(732) TĘCZA TOMASZ EL KICIORRO, Małopole, PL.
(540) EL KICIORRO
(510), (511) 28 akcesoria, zabawki, gry i przedmioty do zabawy dla
zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, pojemniki
na wodę dla zwierząt domowych, pojemniki do kąpieli dla zwierząt,
pojemniki do transportu zwierząt, drapaki dla kotów, tuby dla kotów,
meble dla zwierząt domowych, kuwety dla kotów, 31 karmy suche
i konserwy dla psów i kotów, odżywki i witaminy dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, napoje dla zwierząt, rośliny akwariowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów i akcesoriów dla zwierząt domowych, pokarmów i kosmetyków
dla zwierząt domowych, książek, albumów, kalendarzy, czasopism,
broszur, katalogów, prowadzenie sklepu internetowego w zakresie
sprzedaży akcesoriów i pokarmu dla zwierząt.
(111) 293121
(220) 2016 04 15
(210) 454853
(151) 2016 12 28
(441) 2016 07 18
(732) SINKIEWICZ KRZYSZTOF SCORPIO POLAND, Rzgów, PL.
(540) SCORPIO POLAND
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki,
35 usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, gry, zabawki wyposażenie pokoi dziecięcych, pościel pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w hurtowniach lub w sklepach detalicznych albo z katalogów względnie za pośrednictwem systemu telezakupów bądź
na stronach internetowych z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub przy użyciu środków telekomunikacji albo komunikacji elektronicznej, usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, obuwie, nakrycia głowy, gry, zabawki, wyposażenie pokoi
dziecięcych, pościel, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, nabywanie towarów i usług dla innych firm, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi zarządzania
sprzedażą, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi
importowo-eksportowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów do celów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy,
marketingu i publicity, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, reklama i marketing, pokazy towarów, organizacja targów
w celach handlowych.
(111) 293122
(220) 2016 04 15
(210) 454856
(151) 2016 12 28
(441) 2016 07 18
(732) SINKIEWICZ KRZYSZTOF SCORPIO POLAND, Rzgów, PL.
(540) YORKER
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04
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(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze, rajstopy, skarpetki, czapki, rękawiczki, opaski, chustki.

(111) 293123
(220) 2016 04 15
(151) 2017 01 10
(441) 2016 08 29
(732) FARMIO BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) farmio farma jakości
(540)

(210) 454860

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnozielony, zielony,
ciemnozielony, czarny
(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.01, 29.01.03,
29.01.06, 29.01.08, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwy mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, dania
gotowe z mięsa, smalec, szynka, bekon, pasztet z wątróbki, kaszanka,
kiełbasy, dania gotowe z mięsa, galarety mięsne, krokiety, konserwy
rybne, ryby konserwowane, ryby solone, filety rybne, przeciery rybne, potrawy z ryb dla ludzi, żywność przygotowywana z ryb jaja, jaja
w proszku, mleko i produkty mleczne, kefir, jogurt, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, miąższ owoców, sok
z pomidorów do celów kulinarnych, płatki ziemniaczane, nasiona
spożywcze, galaretki, dżemy, marmolady, kompoty, suszone i konserwowane warzywa, sałatki owocowe i warzywne, owoce lukrowane, owoce i warzywa w puszkach, przekąski na bazie owoców, zupy,
rosół, zupy jarzynowe, przeciery warzywne, oleje i tłuszcze jadalne,
margaryna, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, grzyby konserwowane, humus, kawior, małże
jadalne nieżywe.
(111) 293124
(220) 2016 04 15
(151) 2016 12 28
(441) 2016 07 18
(732) FARMIO BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) farmio
(540)

(210) 454863

Kolor znaku: czarny, jasnozielony, ciemnozielony, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04,
29.01.08
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwy mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, dania
gotowe z mięsa, smalec, szynka, bekon, pasztet z wątróbki, kaszanka,
kiełbasy, dania gotowe z mięsa, galarety mięsne, krokiety, konserwy
rybne, ryby konserwowane, ryby solone, filety rybne, przeciery rybne, potrawy z ryb dla ludzi, żywność przygotowywana z ryb jaja, jaja
w proszku, mleko i produkty mleczne, kefir, jogurt, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, miąższ owoców, sok
z pomidorów do celów kulinarnych, płatki ziemniaczane, nasiona
spożywcze, galaretki, dżemy, marmolady, kompoty, suszone i konserwowane warzywa, sałatki owocowe i warzywne, owoce lukrowane, owoce i warzywa w puszkach, przekąski na bazie owoców, zupy,
rosół, zupy jarzynowe, przeciery warzywne, oleje i tłuszcze jadalne,
margaryna, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, grzyby konserwowane, humus, kawior, małże
jadalne nieżywe.
(111) 293125
(220) 2016 04 15
(210) 454888
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 01
(732) FRESH FROZEN FOOD PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziardonice, PL.
(540) CHŁODNIA Marlex
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 39 dostarczanie towarów, magazynowanie towarów,
wynajmowanie magazynów, usługi związane z przechowywaniem
towarów w chłodni, pakowanie towarów, wypożyczanie lodówek,
usługi chłodnicze, 40 przetwórstwo owocowo-warzywne i płodów
rolnych.
(111) 293126
(220) 2016 04 15
(210) 454962
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) GALEN-ORTOPEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bieruń, PL.
(540) GALEN +
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 24.13.01, 24.13.22, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.01, 29.01.04,
29.01.06
(510), (511) 41 prowadzenie nauczania oraz organizowanie szkoleń
i konferencji w zakresie medycyny, w szczególności medycyny sportowej oraz ortopedii, 44 usługi medyczne, badania medyczne, badania lekarskie, chirurgia oraz doradztwo w zakresie chirurgii, usługi
specjalistycznych gabinetów lekarskich, rehabilitacja, fizjoterapia,
usługi w zakresie medycyny sportowej, w tym leczenie, profilaktyka
oraz badania wydolnościowe, usługi w zakresie ortopedii, w tym doradztwo, diagnostyka, leczenie oraz chirurgia, wszystkie wymienione dla dzieci oraz dla dorosłych, akupunktura, usługi farmaceutyczne, w tym doradztwo, wydawanie środków farmaceutycznych oraz
sporządzenie leków recepturowych, kliniki medyczne.
(111) 293127
(220) 2016 04 16
(210) 454973
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) PRYWATNE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE SOKÓŁ MOTOCYKLE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SOKÓŁ RETRO
(540)
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(540)

Kolor znaku: beżowy, czarny
(531) 01.01.10, 01.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma o tematyce turystycznej, fotografie, globusy, mapy, komiksy, prospekty,
śpiewniki, znaczki pocztowe, materiały piśmienne, 39 prowadzenie biur podróży, organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej,
transport osób i towarów, usługi pośrednictwa w transporcie osób
i bagażu drogą lądową, morską lub powietrzną, usługi osób towarzyszących podróżnym, zwiedzanie turystyczne, organizowanie wycieczek, 41 organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, szkoleń,
kongresów, zjazdów, prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi organizowania wypoczynku wakacyjnego, usługi
tłumaczenia, publikowanie książek, broszur, informatorów o tematyce turystycznej, usługi reportażu, 43 hotele, motele, pensjonaty,
kawiarnie, bary, restauracje, rezerwacja miejsc w hotelach, domach
wypoczynkowych, wynajmowanie domów i apartamentów na pobyt czasowy, usługi gastronomiczne, organizowanie wypoczynku
i wyjazdów wakacyjnych.
(111) 293129
(220) 2016 04 18
(210) 455084
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FRESZ SIĘ OWOCAMI
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
warzywne i owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki
i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub
solami mineralnymi, sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, napoje
energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady,
syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów.
(111) 293130
(220) 2016 04 18
(210) 455092
(151) 2016 12 19
(441) 2016 08 01
(732) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, PL.
(540) TARCZYŃSKI naturell 100% natury
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, granatowy
(531) 03.07.17, 15.07.01, 26.01.16, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 motocykle, motorowery, skutery [pojazdy], skutery
wodne, pojazdy [skutery] śnieżne, skutery z napędem elektrycznym,
rowery, rowery wyposażone w silnik, pojazdy jednośladowe elektryczne, wózki golfowe wyposażone w silnik, przyczepy motocyklowe boczne, części i akcesoria do wymienionych pojazdów, kosze
przystosowane do pojazdów jednośladowych, sakwy przystosowane do motocykli, pompki do rowerów, pompy powietrzne [akcesoria
do pojazdów], opony do motocykli, opony rowerowe.
(111) 293128
(220) 2016 04 18
(210) 454997
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) DELUXE TRAVEL CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DELUXE TRAVEL CLUB NWSE

Kolor znaku: niebieski, biały, jasnozielony, zielony, ciemnozielony,
szary, czarny
(531) 25.05.02, 26.04.01, 05.03.11, 26.01.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 29 wędliny, szynki, wędzonki, wyroby drobiowe, mięso
i wędliny kulinarne, mięso i wyroby mięsne.
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(111) 293131
(220) 2016 04 19
(210) 455122
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 01
(732) ZAKŁAD MIĘSNY SMAK-GÓRNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Górno, PL.
(540) PODKARPACKIE SKARBY KIEŁBASIANKA TRADYCYJNA
z Górna
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, czerwony, ciemnoczerwony,
jasnożółty
(531) 25.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 29 flaki, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne,
parówki z szynki, szynka, wyroby wędliniarskie, wyroby mięsne, wieprzowina, wyroby garmażeryjne, dziczyzna nieżywa, galarety mięsne,
konserwy rybne, mięso konserwowane, pasty do kanapek zawierające
tłuszcz, 35 usługi w zakresie: badań marketingowych, badania rynku,
doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej
i handlowej, doradztwa w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, organizowania wystaw targów
w celach handlowych lub reklamowych, reklamy radiowej, reklamy
telewizyjnej, reklamy w prasie, reklamy na stronach internetowych,
rozpowszechniania materiałów reklamowych, wynajmowania przestrzeni reklamowej, sprzedaży dla osób trzecich: zbieranie w jednym
miejscu z korzyścią dla innych różnorodnych towarów umożliwiające
klientom oglądanie tych towarów w dogodny sposób i ich nabywanie
w sklepie i/lub hurtowni również przez internet dla towarów takich jak:
flaki, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, parówki z szynki,
szynka, wyroby wędliniarskie, wyroby mięsne, wieprzowina, wyroby
garmażeryjne, dziczyzna nieżywa, galarety mięsne, konserwy rybne,
mięso konserwowane, pasty do kanapek zawierające tłuszcz.
(111) 293132
(220) 2016 04 19
(210) 455123
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) DZIUBAŁTOWSKI BOGDAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BLANKA, Łódź, PL.
(540) Yvette Yv
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, skarpety, obuwie.
(111) 293133
(220) 2016 04 19
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) GAŁKA ARKADIUSZ BAGMASZ, Czechy, PL.
(540) WEBER
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 piec do wypieków cukierniczych.

(210) 455124
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(111) 293134
(220) 2016 04 19
(210) 455133
(151) 2016 12 19
(441) 2016 08 01
(732) ZŁOTA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) PROBACTI
(510), (511) 5 suplementy diety, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty odżywcze stosowane jako dodatek do diety,
dietetyczne i odżywcze dodatki do żywności zawierające witaminy,
proteiny, aminokwasy, żywność dla diety redukującej wagę ciała,
dietetyczne środki medyczne i lecznicze, odżywki medyczne, dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety jako dodatki do żywności dietetycznej przystosowanej do celów medycznych, substancje
farmaceutyczne i preparaty doustne zawierające substancje ziołowe
w formie tabletek, kapsułek i ekstraktów używanych zapobiegawczo
i leczniczo jako suplementy diety, odżywki wzmacniające do celów
leczniczych, preparaty parafarmaceutyczne i dla rekonwalescentów
do celów leczniczych.
(111) 293135
(220) 2016 04 19
(210) 455143
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) pasztet dworski
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, ekstrakty mięsne, konserwy
mięsne, pasztety.
(111) 293136
(220) 2016 04 19
(210) 455148
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) MLECZARNIA NARAMOWICE POZNAŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) fit
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje na bazie serwatki.
(111) 293137
(220) 2016 04 19
(210) 455150
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) Sizzling Fruits ultra
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, brązowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne [podręczne] elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe, 41 gry on-line i aplikacje on-line związane z grami, gry internetowe nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowe gry
on-line, gry komputerowe dostępne on-line, w tym gry hazardowe.
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(111) 293138
(220) 2016 04 19
(210) 455181
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) AKCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nakło nad Notecią, PL.
(540) AXUS odwodnienia liniowe
(540)

(531) 07.15.20, 27.05.01, 27.05.12
(510), (511) 11 odwodnienia liniowe jako instalacje sanitarne, wpusty podłogowe jako instalacje sanitarne, 19 odwodnienia liniowe
jako materiały budowlane niemetalowe, wpusty podłogowe jako
materiały budowlane niemetalowe.
(111) 293139
(220) 2016 04 20
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 01
(732) GULIŃSKI MARCIN, Warszawa, PL.
(540) WHITE HOUSE
(540)

(210) 455229

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 14 naszyjniki, bransoletki, pierścionki, wisiorki, kolie,
metale szlachetne, wyroby jubilerskie, zegarki, kamienie szlachetne,
18 wyroby skórzane, torebki, portfele, portmonetki, torby, torby podróżne, aktówki, nesesery, etui, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 293140
(220) 2016 04 20
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) THONI ALUTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola, PL.
(540) TAURAL INDIA CASTING THE FUTURE
(540)

(210) 455254

Kolor znaku: biały, szary, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stopy aluminiowe odlewnicze, odlewy z aluminium
i jego stopów, oprzyrządowanie odlewnicze: metalowe formy odlewnicze i metalowe modele odlewnicze oraz wlewnice metalowe
do wykonywania odlewów, 40 odlewanie metali, odlewanie metali
nieżelaznych w formach piaskowych i kokilach, nakładanie powłok
na metale, obróbka metali, obróbka mechaniczna metali (odlewów),
42 badania i analizy techniczne w zakresie odlewnictwa i stopów
metali, projektowanie odlewów, prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych stopów odlewniczych i nowych produktów odlewanych ze stopów odlewniczych.
(111) 293141
(220) 2016 04 21
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) SZOSTAK JANUSZ MILENIUM MEDIA AWPK,
Kożuszki Parcele, PL.
(540) newsbook
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.06
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(510), (511) 16 czasopisma, 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych.

(111) 293142
(220) 2016 04 21
(210) 455320
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) PRZYBYSZ ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE KRAM, Dzierzgoń, PL.
(540) Kram Family Company
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 29.01.03, 29.01.06, 27.05.01, 27.05.17, 26.04.06, 26.05.04,
26.05.06, 26.05.10
(510), (511) 7 maszyny do pakowania, zamykarko-zgrzewarki, tunele
grzewcze do pakowania, 8 obcinacze do folii i papierów-narzędzia
ręcznie sterowane, 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania,
opakowania papierowe, papiery pakowe, papiery parafinowane, papiery pergaminowe, 20 pojemniki z tworzyw sztucznych do pakowania, 21 doniczki na kwiaty, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych,
kubły, tace i tacki papierowe, talerze z papieru, miski, podstawki
i spodeczki z papieru i tworzyw sztucznych, termoizolowane pojemniki na żywność, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym
nie z metali szlachetnych.
(111) 293143
(220) 2016 04 22
(210) 455385
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) PIETRASZEK MARCIN ECOFLOW, Bydgoszcz, PL.
(540) ecoflow
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.11.13, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, urządzenia chłodnicze, urządzenia do odzysku ciepła, zwłaszcza wymienniki ciepła,
chillery, termoregulatory, 37 naprawy, konserwacja, usługi instalacyjne w zakresie urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, urządzeń chłodniczych, urządzeń do odzysku ciepła, zwłaszcza wymienników ciepła,
chillerów, termoregulatorów, 42 badania naukowo techniczne w zakresie maszyn i urządzeń przemysłowych.
(111) 293144
(220) 2016 04 22
(210) 455392
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 01
(732) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, Kraków, PL.
(540) MONKEY BUSINESS
(540)

(210) 455316

(531) 03.05.19, 03.05.20, 27.05.01
(510), (511) 11 zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu, zapalniczki,
30 biszkopty, cukierki miętowe, słodycze [cukierki], kakao, kawa,
kawa nie palona, preparaty roślinne zastępujące kawę, karmelki [cukierki], guma do żucia, herbata, czekolada, słodycze, ciasto na ciastka, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje

2294

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

czekoladowe z mlekiem, słodycze do ssania, ciasto, ciastka wyroby
cukiernicze, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie czekolady, substytut kawy, cukierki, chipsy [produkty zbożowe], krakersy, mrożona herbata, napoje na bazie herbaty, chałwa,
przekąski zbożowe, 31 dodatki do pasz nie do celów leczniczych,
zwierzęta żywe, pokarm dla zwierząt, suchary dla psów, pokarm dla
ptaków, kiszonki [pokarm dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty na ściółkę dla
zwierząt, mączka dla zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych
zwierząt, proteiny dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, 32 bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, syropy do napojów, woda [napoje], preparaty
do produkcji wody gazowanej, woda mineralna [napoje], produkty
do wytwarzania wody mineralnej, woda stołowa, woda sodowa,
napoje bezalkoholowe, wody gazowane, nektary owocowe, bezalkoholowe, napoje izotoniczne, 33 gorzkie nalewki, napoje alkoholowe destylowane, wino, likiery, napoje alkoholowe, whisky, napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, rum, wódka, 34 tytoń, ustniki papierosów, filtry do papierosów,
bloczki bibułki papierosowej, cygara, ustniki do cygar, papierosy
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, papierosy,
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, cygaretki, papierosy elektroniczne.

(111) 293145
(220) 2016 04 22
(210) 455411
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) EUROPHARMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Topolin, PL.
(540) ANTYSTRESS 2000
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety dla zwierząt, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy żywnościowe, probiotyki (suplementy), suplementy dietetyczne
i odżywcze, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety i preparatami dietetycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami diety i preparatami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z suplementami diety i preparatami dietetycznymi.
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w budownictwie, konstrukcje metalowe, materiały do obróbki dachu metalowe, fasady metalowe, 19 pokrycia dachowe niemetalowe, pokrycia dachowe z gontów, niemetalowe obróbki blacharskie
dachu, blacha z tworzyw sztucznych na dachy, dachy niemetalowe,
dachówka łupkowa, dachówki ceramiczne, dachówki kamienne, niemetalowe dachówki, dachówki z zaprawy cementowej, dachówki
holenderskie esówki, holenderki, przezroczyste dachówki z tworzyw
sztucznych, pokrywy do włazów niemetalowe, okna niemetalowe,
okna dachowe niemetalowe, rynny niemetalowe, rynny dachowe
niemetalowe, bitumiczne powłoki dachowe, fasady niemetalowe,
37 budowa konstrukcji stalowych na budynki, doradztwo inżynieryjne jako usługi budowlane, montaż drzwi i okien, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja pokryć dachowych, układanie dachówek i płytek łupkowych, usługi dekarskie.

(111) 293147
(220) 2016 04 25
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) WAY2SEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) way2send
(540)

(210) 455533

Kolor znaku: ciemnoszary, jasnoczerwony
(531) 24.17.01, 24.17.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie zamówieniami handlowymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera w zakresie usług logistycznych,
transportowych, kurierskich, 42 usługi informatyczne w zakresie nadawania, monitorowania, koordynowania usług kurierskich
i transportowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi serwisu internetowego w zakresie usług kurierskich,
transportowych, usługi projektowania oprogramowania komputerowego, systemu komputerowego w zakresie rejestrowania przesyłek
kurierskich, łączenia kanałów sprzedaży internetowej, zarządzania
magazynami, pobierania informacji z internetowych systemów płatniczych.
(111) 293148
(220) 2016 04 25
(210) 455538
(151) 2016 12 28
(441) 2016 07 18
(732) WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA, Warszawa, PL.
(540) Mazowiecki
Laur
Przedsiębiorczości
ZDOBYWCA
MAZOWIECKIEGO LAURU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(540)

(111) 293146
(220) 2016 04 25
(210) 455510
(151) 2016 12 28
(441) 2016 07 18
(732) FUS JÓZEF FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA AVITO,
Żołynia, PL.
(540) Avito
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 pokrycia dachowe metalowe, blacha jako płyty i arkusze z metalu, blacharskie materiały budowlane, blacha do pokrycia
dachu z metalu, dachówka metalowa, metalowe dachówki holenderskie, włazy metalowe, okna metalowe, okna aluminiowe, okna
dachowe metalowe, rynny aluminiowe, metalowe rynny, dachowe
rynny metalowe, akcesoria metalowe do okien, budowlane materiały metalowe, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, budynki
o szkielecie metalowym, drobne wyroby metalowe, drobnica metalowa do budynków, haki do dachówek, haki metalowe do użytku

(531) 02.01.01, 05.03.20, 24.05.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie konkursów specjalistycznych.
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(111) 293149
(220) 2016 04 25
(210) 455540
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI-SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, Warszawa, PL.
(540) Wielcy i Mali Twórcy dla Małych i Wielkich Serc
(510), (511) 36 organizacja zbiórek charytatywnych, organizacja
zbiórek charytatywnych na rzecz osób trzecich, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, kabarety, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, organizowanie konferencji, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja
imprez rozrywkowych, organizacja widowisk, organizacja balów,
organizowanie ceremonii wręczenia nagród za osiągnięcia, organizowanie ceremonii wręczenia nagród, przedstawienia muzyczne,
teatralne, organizowanie gal, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie przedstawień, widowiska teatralne i muzyczne, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, organizowanie widowisk
w celach rozrywkowych, kulturalnych, organizowanie występów
na żywo, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, prezentacja przedstawień na żywo, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
koncertów, publikacja broszur, czasopism, realizacja programów rozrywkowych na żywo, realizacja rozrywki na żywo, organizacja imprez
i konkursów sportowych, organizacja konferencji edukacyjnych.
(111) 293150
(220) 2016 04 25
(210) 455549
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) reprintic
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, preparaty do wybielania
zębów, preparaty do higieny zębów, 5 produkty farmaceutyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym,
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 293151
(220) 2016 04 26
(210) 455609
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) NOVA BRANDS S.A., Luksemburg, LU.
(540) Transit +
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, mleko dla niemowląt, substancje dietetyczne przystosowane do użytku medycznego dla niemowląt i małych dzieci do trzeciego roku życia.
(111) 293152
(220) 2016 04 26
(210) 455618
(151) 2016 12 29
(441) 2016 06 06
(732) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR.
(540) Domo+
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały, czarny, jasnoniebieski
(531) 24.13.01, 24.13.23, 26.04.07, 26.04.09, 26.04.12, 27.05.01,
29.01.14, 29.01.14
(510), (511) 8 narzędzia ręczne dla ogrodnictwa (sterowane ręcznie),
sekatory, przyrządy do cięcia kwiatów, 9 aparatura i przyrządy naukowe (inne niż do celów medycznych), żeglarskie, urządzenia i przyrządy geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne
i elektro-optyczne do pomiarów, sygnalizacji, kontroli (inspekcji),
do ratowania życia (ratunkowe), dekodery, urządzenia elektroniczne
do przetwarzania danych, aparatura i urządzenia audiowizualne, telekomunikacyjne, teleinformatyczne, odbiorniki telewizyjne, zdalne
sterowniki, magnetofony, magnetowidy, kamery, projektory (urządzenia projekcyjne), anteny, anteny satelitarne, obudowy głośników,
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wzmacniacze, dekodery, kodery, przyrządy umożliwiające i kontrolujące dostęp do urządzeń przetwarzających informacje, urządzenia
uwierzytelniające zaprojektowane do sieci telekomunikacyjnych,
urządzenia do szyfrowania i deszyfrowania sygnałów i transmisji, terminale cyfrowe, filmy wideo, satelity do celów telekomunikacyjnych
i naukowych, przewodniki w formacie elektronicznym po programach telewizyjnych i radiowych, aparaty i urządzenia do programowania i selekcji programów telewizyjnych, aparaty i urządzenia
do telewizji interaktywnej, ekrany telewizyjne, kable światłowodowe
i optyczne, 11 urządzenia oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, żarówki oświetleniowe i elektryczne, 14 biżuteria, wyroby jubilerskie,
zegary i przyrządy chronometryczne, metale szlachetne i ich stopy,
kamienie szlachetne, guziki do mankietów z metali szlachetnych,
szpilki do krawatów, breloczki do kluczy, pudełka z metali szlachetnych, zegary słoneczne, zegarki i bransoletki do zegarków, zegarki
dla płetwonurków, koperty do zegarków, szkatułki i futerały na biżuterie i zegarki nie z metali szlachetnych, 16 bilety, przewodniki
po programach telewizyjnych i radiowych, 18 skóra i imitacje skóry,
kufry, torby, torby na zakupy, torby na kółkach, torby alpinistyczne,
torby biwakowe, torby plażowe, torby podróżne, torby szkolne, torby
sportowe, plecaki, torby (z paskiem na ramię), walizki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, parasole plażowe, laski, bicze, uprzęże i wyroby siodlarskie, etui na karty (portfele), portfele, portmonetki, etui
na klucze, 20 meble, lustra, lusterka ręczne (lusterka toaletowe), srebrzone szkło (wyroby lustrzane), ramy do zdjęć, ramy do obrazów, listwy do ram, artykuły (nie ujęte w innych klasach) wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, muszli,
bursztynu, fiszbinu, masy perłowej, celuloidowe lub pochodne tych
materiałów lub z tworzyw sztucznych, mianowicie pudełka drewniane i skrzynki drewniane lub z tworzyw sztucznych, skrzynki na zabawki, skrzynie (meble), elementy wyposażenia, stojaki na książki,
stojaki na czasopisma, stojaki wystawowe na gazety, krzesła, duże
wyściełane fotele, fotele, kanapy, kanapo-tapczany, siedzenia, taborety, sofy, kanapy (otomany), poduszki, zagłówki (meble), łóżka, szafki, kosze (nie z metalu), ławy (meble), parawany (meble), drzwi do mebli, pulpity do pisania, półki na talerze, meble do celów wystawowych
(meble), stojaki, półki i półki dla bibliotek, pulpity do pracy w pozycji
stojącej, wieszaki stojące na płaszcze, stojaki na kapelusze, stojaki
na parasole, ramy do łóżek, drewniane ścianki działowe do mebli,
kredensy, stoliki na kółkach do serwowania (meble), stoły, stoły kreślarskie, toaletki (meble), szafki z szufladami, meble biurowe, biurka
(meble), dekoracje przestawne, dzwonki wiatrowe (dekoracja), dzieła
sztuki, popiersia, posążki, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, wieszaki na klucze, kosze niemetalowe, tablice
ogłoszeniowe, plakaty i szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych,
wachlarze nieelektryczne do użytku osobistego, pokrowce na odzież
(szafa), pokrowce na odzież (magazynowanie), wieszaki na płaszcze,
skrzynki na listy niemetalowe lub niemurowane, kosze niemetalowe,
rolety okienne (wewnętrzne), postumenty pod doniczki na kwiaty,
pudelka z materiałów włókienniczych, 24 tkaniny do celów włókienniczych, narzuty na łóżka i obrusy, bielizna domowa, bielizna pościelowa, narzuty na łóżka, bielizna stołowa (nie z papieru), bieżniki stołowe, pokrowce na siedzenia i poduszki, koce podróżne, zasłony
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, rolety, bielizna
kąpielowa (z wyjątkiem odzieży), prześcieradła kąpielowe, ręczniki,
rękawice kąpielowe, ręczniki dla gości, podszewki z materiałów tekstylnych, materiały do tapicerki, tkaniny obiciowe, obicia ścienne
z materiałów tekstylnych, pokrowce na kanapy, 25 odzież, odzież
sportowa, t-shirty, obuwie, nakrycia głowy, odzież ze skóry lub imitacji skóry, paski (odzież), futra (odzież), rękawiczki (odzież), szale, szaliki, krawaty, wyroby dziewiarskie, skarpetki, pantofle domowe, obuwie plażowe, obuwie sportowe i do jazdy na nartach, bielizna, stroje
kąpielowe, rajstopy, garnitury, 27 tapeta, dywany, maty łazienkowe,
28 gry, gry towarzyskie, zabawki, ozdoby choinkowe (z wyjątkiem
artykułów oświetleniowych), sprzęt wędkarski, piłki do gier lub balony do zabawy, stoły, kije lub kule bilardowe, gry karciane lub planszowe, łyżwy lub wrotki, skutery (zabawki), deski windsurfingowe, deskorolki lub deski surfingowe, rakiety, narty, nakładki ochronne
(część ubrań sportowych), urządzenia do gier wideo, maszyny do gier
wideo, 34 artykuły dla palaczy, cygarnice, kasety i pudełka na cygara,
fajki, papierosy i zapałki, zapalniczki, popielniczki (nie z metali szlachetnych), 35 porady handlowe udzielane konsumentom (mianowicie
usługi informacji konsumenckiej) w zakresie wyboru sprzętu audiowizualnego i telekomunikacyjnego, bezpośrednia reklama pocztowa,
usługi abonamentowe w zakresie programów audiowizualnych, pro-

2296

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

gramów audio, programów radiowych, gazet, usługi w zakresie prenumeraty nagrań wideo, nagrań fonograficznych, audio mediów lub
mediów audiowizualnych, usługi abonenckie w zakresie dostępu
do różnych nośników informacji, tekstów, dźwięków i/lub obrazów,
zwłaszcza w formie elektronicznych, nieelektronicznych, cyfrowych
publikacji produktów multimedialnych, usługi abonenckie w zakresie kanałów telewizyjnych dla osób trzecich, reklama radiowa i telewizyjna, reklama interaktywna, usługi reklamy zdalnej z ofertą sprzedaży (promocja sprzedaży dla osób trzecich), sprzedaż detaliczna
i hurtowa produktów audiowizualnych, komputerowych i telekomunikacyjnych, mianowicie kaset wideo, urządzeń telewizyjnych, nagrywarek wideo, osobistych odtwarzaczy stereo, magnetofonów,
odbiorników radiowych, sprzętu Hi-Fi, dekoderów, płyt kompaktowych (audio-wideo), dysków optycznych kompaktowych, magnetycznych nośników danych, ekranów wideo, sprzedaż detaliczna anten, usługi przeglądu prasy, telezakupy z ofertami sprzedaży,
gromadzenie na rzecz osób trzecich oświetlenia elektrycznego, mebli i dekoracji wnętrz dla domu (z wyjątkiem ich transportu) umożliwiając konsumentom ich wygodne obejrzenie i zakup za pośrednictwem otwartej lub zamkniętej światowej sieci informatycznej lub
za pośrednictwem telewizji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
lub sprzedaż za pośrednictwem otwartej lub zamkniętej światowej
sieci informatycznej lub za pośrednictwem telewizji oświetlenia
elektrycznego, mebli i dekoracji wnętrz dla domu, zarządzanie zamówieniami za pośrednictwem światowych sieci komunikacyjnych,
38 audycje radiowe, audycje telewizyjne, nadawanie programów
przez satelitę, kablowo, poprzez sieć komputerową (szczególnie Internet), sieci radiowe, sieci radiotelefoniczne i kanały w trybie przekaźnika radiowego, nadawanie programów audio, audiowizualnych,
kinowych, multimedialnych, (tekstów i/lub obrazów (nieruchomych
lub animowanych), i/lub dźwięków muzycznych lub innych, dzwonków) do użytku interaktywnego lub innego, wynajmowanie anten
i anten satelitarnych, wynajem urządzeń dostępowych do interaktywnych programów audiowizualnych, wynajem czasu dostępu
do światowych sieci telekomunikacyjnych, komunikacja za pomocą
światowej sieci komputerowej, otwartej (Internet) lub zamkniętej (intranet), pobieranie filmów i innych programów audio i audiowizualnych, usługi nadawania programów telewizyjnych i selekcji kanałów
telewizyjnych, doradztwo w zakresie nadawania programów wideo,
usługi transmisji i odbioru obrazów wideo poprzez Internet za pośrednictwem komputera lub telefonu komórkowego, zapewnianie
dostępu do stron sieciowych z muzyką cyfrową lub jakimikolwiek
utworami audiowizualnymi w Internecie, 41 programy rozrywkowe
audiowizualne, telewizyjne i radiowe na wszelkiego rodzaju nośnikach, mianowicie sprzęcie telewizyjnym, komputerach, odtwarzaczach osobistych, przenośnych osobistych odtwarzaczach wideo,
osobistych asystentach danych, telefonach komórkowych, sieciach
komputerowych, Internecie, usługi w zakresie rekreacji, działalność
sportowa i kulturalna, produkcja widowisk, filmów, filmów telewizyjnych, transmisji telewizyjnych, reportaży, dyskusji, debat, nagrań wideo, nagrań fonograficznych, wypożyczanie nagrań wideo, filmów,
nagrań dźwiękowych, kaset wideo, wypożyczanie filmów kinowych,
wynajem sprzętu do wyświetlania filmów, dekoderów, koderów
i wszelkiego rodzaju urządzeń i przyrządów audiowizualnych, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń audio i wideo, kamer,
przenośnych odtwarzaczy dźwięku, przenośnych osobistych odtwarzaczy wideo, dekoracji teatralnych, produkcja widowisk, filmów,
programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, studia
filmowe, montaż programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, tekstów i/lub obrazów, nieruchomych lub animowanych, i/lub dźwięków muzycznych i innych, i/lub dzwonków do użytku interaktywnego lub innego, rezerwacja miejsc na widowiska,
usługi reporterskie, usługi fotografów, mianowicie zdjęcia fotograficzne, fotoreportaże, nagrywanie na taśmach wideo, doradztwo
w zakresie produkcji programów wideo, usługi gier online (za pośrednictwem sieci komunikacyjnej), nośników multimedialnych audio i wideo (dyski interaktywne, płyty kompaktowe, dyski do przechowywania danych), prowadzenie kin, 42 opracowywanie (rozwój)
systemów służących do kodowania, dekodowania, kontroli dostępu
dla programów telewizyjnych, radiowych, szczególnie tych mobilnych i dla jakichkolwiek systemów transmisji informacji, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich w zakresie systemów komputerowych, audiowizualnych, dekodowania i kontroli dostępu
w dziedzinie telewizji, informatyki i audiowizualnej, doradztwo w zakresie architektury, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 44 do-
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radztwo w zakresie ogrodnictwa, doradztwo w zakresie kształtowania krajobrazu, doradztwo w zakresie sztuki florystycznej.
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(732) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR.
(540) MiniMini +
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, granatowy, niebieski,
pomarańczowy, żółty
(531) 03.09.01, 24.17.07, 26.04.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe inne niż medyczne,
żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne
i elektrooptyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne i do ratowania życia, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania lub regulacji
energii elektrycznej, dekodery telewizyjne, urządzenia elektroniczne
do przetwarzania danych, elektryczne urządzenia pomiarowe i elektroniczne urządzenia kontrolne, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, odtwarzania,
przechowywania, szyfrowania, deszyfrowania, przekształcania
i przetwarzania dźwięku lub obrazów, urządzenia komunikacyjne
i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy audiowizualne, telekomunikacyjne, do przesyłania danych, telewizyjne i zdalnie sterowane, odtwarzacze taśm magnetycznych, rejestratory wideo, kamery,
telefony, telefony przenośne, organizery osobiste palmtopy, elektroniczne organizery, radia, osobiste urządzenia stereofoniczne, projektory, urządzenia projekcyjne, anteny, talerze satelitarne, obudowy
głośników, wzmacniacze, komputery, monitory komputerowe, klawiatury komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy, dekodery, kodery, przyrządy i urządzenia do udzielania i kontroli dostępu do urządzeń przetwarzających dane, urządzenia
do identyfikacji przeznaczone do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, urządzenia do kodowania i dekodowania sygnałów oraz
do ich retransmisji, terminale cyfrowe, wideo, płyty CD-ROM, płyty
do nagrywania dźwięku, płyty DVD, dyski audio i wideo, dyski cyfrowe, taśmy wideo, odtwarzacze CD-ROM, cyfrowych dysków wideo,
dysków cyfrowych, dysków magnetycznych, dysków audio i wideo,
płyt cyfrowych, płyt do nagrywania dźwięku, kartridże z grami wideo, oprogramowanie do gier wideo, gry wideo przystosowane
do użytku z ekranami telewizyjnymi, magnetyczne nośniki do zapisu,
karty magnetyczne, karty z mikro chipem, karty elektroniczne, układy
scalone i mikroukłady, urządzenia do odczytywania kart, komponenty elektroniczne, monitory do wyświetlenia danych otrzymanych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, mechanizmy
do urządzeń wykorzystujących karty przedpłacone, maszyny liczące
i sprzęt przetwarzający dane, satelity do celów telekomunikacyjnych
i naukowych, okulary, etui na okulary, artykuły optyczne, karty pamięci lub z mikroprocesorem, elektroniczne przewodniki po programach
telewizyjnych i radiowych, urządzenia i przyrządy do wyboru programu telewizyjnego i programowania, interaktywne urządzenia i przyrządy telewizyjne, ekrany telewizyjne, oprogramowanie komputerowe w postaci zapisanych programów, światłowody i kable optyczne,
ogniwa elektryczne i baterie, 14 biżuteria, wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, metale szlachetne i ich stopy, kamienie szlachetne, spinki do mankietów z metali szlachetnych,
szpilki do krawatów, etui na klucze, pudełka z metali szlachetnych,
zegary słoneczne, zegarki na rękę oraz paski do zegarków, zegarki
do nurkowania, etui na zegarki, 16 papier i karton nie przetworzony,
częściowo przetworzony, materiały piśmienne, druki, ryciny, litograficzne dzieła sztuki, bilety, fotografie, katalogi, gazety, periodyki, magazyny, dzienniki, książki, zakładki do książek, podręczniki papierowe, albumy, broszury, materiały dla artystów, pędzle do malowania,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały
szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem przyrządów, torebki i sa-
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szetki, kopertki, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych do pakowania, taśmy klejące do celów biurowych lub domowych, niemagnetyczne karty abonamentowe, niemagnetyczne karty kredytowe,
czcionki drukarskie, matryce drukarskie, pióra i długopisy, przybory
do pisania, wizytówki, kartki pocztowe, notesy, bloczki do pisania,
książeczki, książeczki czekowe, okładki na książeczki czekowe, obsadki do piór, stalówki, piórka do rysowania, plakaty i afisze, kalendarze, tacki na dokumenty, przewodniki po programach telewizyjnych
i radiowych, bielizna stołowa i serwetki z papieru, obrusy z papieru,
papier toaletowy, chusteczki papierowe, papierowe ręczniki do twarzy, chorągiewki papierowe, naklejki, znaczki pocztowe, pudełka
z tektury lub papieru, papierowe koperty, papierowe zawiadomienia,
przybory szkolne, papier listowy, 18 skóra i imitacje skóry, kufry i walizy, torebki, torby na zakupy, torby na kółkach, torby alpinistyczne,
torby turystyczne, torby plażowe, torby podróżne, torby szkolne, torby sportowe, plecaki, tornistry, walizki, parasole i parasolki, parasole
przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, etui
na karty, portfele, portmonetki na monety, etui na klucze, 25 odzież,
odzież sportowa, koszulki z krótkim rękawem, obuwie, nakrycia głowy, odzież ze skóry i imitacji skóry, paski, futra odzieżowe, rękawiczki,
szale, szarfy do noszenia, krawaty, wyroby pończosznicze, skarpetki,
pantofle domowe, obuwie sportowe, plażowe i narciarskie, bielizna,
stroje kąpielowe, rajstopy, garnitury, 28 gry, gry planszowe, zabawki,
dekoracje choinkowe z wyjątkiem oświetlenia, sprzęt wędkarski, piłki
do gier, balony do zabawy, stoły bilardowe, kije bilardowe, bile, gry
karciane, gry planszowe, łyżwy, rolki, skutery, deski windsurfingowe,
deskorolki, deski surfingowe, rakiety, narty, ochraniacze będące częściami odzieży sportowej, maszyny do gier wideo, automaty do gier
wideo, 34 artykuły dla palaczy, futerały, szkatułki i pudełka na cygara, fajki, papierosy i zapałki, zapalniczki, popielniczki nie z metali szlachetnych, 35 konsultacje biznesowe, profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą dla przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych,
konsultacje i informacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo handlowe dla konsumentów, informacje konsumenckie
w zakresie doboru sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego,
reklama, wynajem powierzchni reklamowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizacja działań promocyjnych i reklamowych mających na celu wyrobienie lojalności klientów, redagowanie
korespondencji reklamowej, dystrybucja materiałów reklamowych,
ulotek, prospektów, druków, próbek, bezpośrednia reklama pocztowa, zawieranie umów abonenckich na programy audiowizualne, programy audio i radiowe, oraz prenumeraty gazet dla osób trzecich,
usługi abonenckie w zakresie świadczenia audio i audiowizualnych
usług medialnych, zawieranie umów abonenckich na wszelkiego rodzaju media informacyjne, teksty, dźwięki i/lub obrazy, w szczególności w postaci publikacji cyfrowych, elektronicznych lub nie elektronicznych, produktów multimedialnych, zawieranie umów
abonenckich na kanały telewizyjne, zawieranie umów abonenckich
na usługi telefoniczne lub Internetowe, konsultacje w zakresie wprowadzania danych przez Internet, publikacja tekstów reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, reklama interaktywna, zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, informacja i zapytania biznesowe, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, wsparcie w zarządzaniu działalnością
handlową lub przemysłową, agencje zatrudnienia, wyceny handlowe lub przemysłowe, usługi księgowe, powielanie dokumentów,
komputerowe zarządzanie plikami, usługi zarządzania bazami danych, usługi wprowadzania i przetwarzania danych, mianowicie,
wprowadzanie, kompilacja i systematyzacja danych, organizowanie
wystaw lub imprez w celach komercyjnych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania rynku, usługi aukcyjne, usługi reklamy na odległość z ofertą sprzedaży, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, zarządzanie administracyjne miejscami wystaw dla
celów komercyjnych lub reklamowych, usługi public relations, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, sprzedaż
hurtowa i detaliczna artykułów odzieżowych, wyrobów skórzanych,
biżuterii, piór i długopisów, materiałów piśmiennych, gier, zabawek,
artykułów sportowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów audiowizualnych, komputerowych i telekomunikacyjnych, mianowicie
taśm wideo, odbiorników telewizyjnych, rejestratorów wideo, osobistych urządzeń stereofonicznych, odtwarzaczy taśm magnetycznych, odbiorników radiowych, sprzętu hi-fi, dekoderów telewizyjnych, telefonów przenośnych, komputerów, taśm magnetycznych,
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zmieniarek płyt, obwodów drukowanych, obwodów scalonych, klawiatur komputerowych, płyt kompaktowych audio-wideo, kompaktowych dysków optycznych, złączek, dyskietek, magnetycznych nośników danych, wyświetlaczy wideo, skanerów, drukarek
komputerowych, interfejsów, napędów, oprogramowania komputerowego w postaci zapisanych programów, mikroprocesorów, modemów, monitorów, sprzętu komputerowego, ekranów, programów
komputerowych, komputerów, pamięci komputerowych, komputerowych urządzeń peryferyjnych, zapisanych programów komputerowych, procesorów w postaci jednostek CPU, zapisanych systemów
operacyjnych dla komputerów, chipów, układów scalonych, sprzedaż detaliczna anten, usługi przeglądu prasy, 38 usługi telekomunikacyjne, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych lub
sieci światłowodowych, informacja o telekomunikacji, usługi agencji
informacyjnych, łączność za pośrednictwem radia, telegrafu, telefonu lub wizjofonu, telewizji, osobistego urządzenia stereofonicznego,
osobistego odtwarzacza wideo, wizjofonu, wideografii interaktywnej
lub wideofonu, transmisja programów telewizyjnych, usługi przesyłania informacji za pośrednictwem sieci komunikacji danych, przesyłanie
wiadomości, telegramów, obrazów, wideo, depesz, przesyłanie danych za pośrednictwem dalekopisu, teletransmisja, transmisje telewizyjne, transmisje radiowe, transmisja programów za pośrednictwem
satelity, kabla, sieci komputerowych, w szczególności Internetu, sieci
radiowych, sieci radiotelefonicznych oraz przekaźników radiowych,
transmisja programów audio, audiowizualnych, kinematograficznych i multimedialnych, tekstu i/lub obrazów nieruchomych lub ruchomych i/lub dźwięków muzycznych lub niemuzycznych, dzwonków telefonicznych, do zastosowań interaktywnych lub innych,
usługi elektronicznych tablic ogłoszeniowych, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem urządzeń i przyrządów do przesyłania
danych, mianowicie telefonów, faksów, urządzeń do przesyłania wiadomości, modemów, wynajem anten i talerzy satelitarnych, wynajem urządzeń i przyrządów umożliwiających dostęp do interaktywnych programów audiowizualnych, wynajem czasu dostępu do sieci
telekomunikacyjnych, przydzielanie dostępu w celu pobrania gier
wideo, danych cyfrowych, komunikatów i transmisji za pośrednictwem otwartej globalnej sieci komputerowej lub sieci zamkniętych,
przydzielanie dostępu w celu pobrania filmów oraz innych programów audio i audiowizualnych on-line, transmisja programów telewizyjnych i usługi wyboru kanałów, udzielanie dostępu do sieci komputerowej, udostępnianie połączenia z usługami telekomunikacyjnymi,
z usługami internetowymi i z bazami danych, usługi bramek telekomunikacyjnych, usługi łączności telekomunikacyjnej z siecią komputerową, doradztwo telekomunikacyjne, doradztwo profesjonalne w zakresie technologii telefonicznych, doradztwo w zakresie transmisji
programów wideo, doradztwo w zakresie transmisji danych przez
Internet, doradztwo w zakresie udostępniania łącza internetowego,
usługi transmisji i odbioru obrazów wideo za pośrednictwem Internetu przez komputer lub telefon przenośny, usługi telefoniczne,
usługi telefonii komórkowej, łączność za pośrednictwem telefonów
przenośnych, radiowe usługi przywoławcze, komunikacja za pośrednictwem poczty głosowej, przekazywanie połączeń, wiadomości
elektroniczne, usługi przekazywania wiadomości elektronicznych,
usługi w zakresie wideokonferencji, usługi wiadomości wideo, usługi
wideotelefoniczne, usługi automatycznych sekretarek, udostępnianie łącza internetowego, usługi dostawcy usług internetowych, usługi
wymiany korespondencji elektronicznej, usługi poczty elektronicznej,
usługi elektronicznych powiadomień natychmiastowych, usługi elektronicznych powiadomień nienatychmiastowych, przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci internetowych, intranetowych i ekstranetowych, przesyłanie informacji za pośrednictwem zabezpieczonych
systemów powiadomień, udzielanie dostępu do konferencji elektronicznych i forów dyskusyjnych, udzielanie dostępu za pośrednictwem
Internetu do witryn zawierających muzykę w formacie cyfrowym lub
wszelkie utwory audiowizualne, udzielanie dostępu do infrastruktury
telekomunikacyjnej, udzielanie dostępu do wyszukiwarek internetowych, rozpowszechnianie publikacji elektronicznych on-line, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, rozrywka radiowa i telewizyjna za pośrednictwem wszelkich nośników, mianowicie odbiorników telewizyjnych,
komputerów, osobistych urządzeń stereofonicznych, przenośnych odtwarzaczy wideo, osobistych organizerów, palmtopów, telefonów
przenośnych, sieci komputerowych, Internetu, usługi w zakresie rekreacji, działalność sportowa i kulturalna, tresura zwierząt, produkcja
widowisk, filmów, filmów telewizyjnych, transmisji telewizyjnych, reportaży, debat, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
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nagrań wideo, filmów, nagrań dźwiękowych, kaset wideo, wypożyczanie filmów kinematograficznych, wypożyczanie projektorów kinematograficznych oraz wszelkiego sprzętu audiowizualnego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń audio i wideo, kamer,
osobistych urządzeń stereofonicznych, osobistych odtwarzaczy wideo, zestawów kina domowego, produkcja widowisk, filmów, programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, studia filmowe, organizacja konkursów, widowisk, loterii i gier w celach
edukacyjnych lub rozrywkowych, opracowanie redakcyjne programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, tekstów i/lub
obrazów nieruchomych lub ruchomych i/lub dźwięków muzycznych
lub niemuzycznych i/lub dzwonków telefonicznych do zastosowania
interaktywnego lub innego, organizowanie wystaw, konferencji, seminariów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, rezerwacja miejsc
na widowiska, usługi reporterskie, usługi fotograficzne, mianowicie
robienie zdjęć, fotoreportaże, nagrywanie wideo, filmowanie, konsultacje w zakresie produkcji programów wideo, usługi gier świadczone on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi hazardowe, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn, redakcja
i publikacja tekstów innych niż reklamowe w postaci nośników multimedialnych, nośników audio i wideo, dysków interaktywnych, płyt
kompaktowych, dysków do przechowywania danych, publikacja
elektroniczna książek i periodyków on-line, publikowanie i wypożyczanie książek i tekstów innych niż reklamowe, prowadzenie i obsługa kin, komputerowy skład drukarski, usługi małej poligrafii komputerowej, wypożyczanie dekoderów i koderów, usługi wideo
biblioteki, 42 badania i rozwój nowych produktów dla osób trzecich,
badania techniczne, przeprowadzanie wycen w zakresie usług inżynierskich, profesjonalne doradztwo komputerowe, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, opracowywanie, rozwój, aktualizacja
i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wynajem sprzętu komputerowego, mianowicie ekranów, konsulting w zakresie
sprzętu komputerowego, wynajmu komputerów, opracowywanie
systemów szyfrujących, deszyfrujących, systemów kontroli dostępu
do transmisji programów radiowych i telewizyjnych, w szczególności
za pośrednictwem urządzeń przenośnych, i wszelkich systemów przesyłu informacji, opracowywanie i rozwój systemów komputerowych,
oprogramowania komputerowego, ustanawianie norm technicznych,
usługi standaryzacyjne, mianowicie opracowywanie standardów
technicznych dla wyrobów oraz dla usług telekomunikacyjnych, usługi
informacji meteorologicznej, badania i rozwój dla osób trzecich systemów elektronicznych, komputerowych i audiowizualnych, do kodowania i kontroli dostępu w zakresie telewizji, informatyki, telekomunikacji, mediów audiowizualnych, usługi identyfikacji wiadomości
elektronicznych, wypożyczanie plików komputerowych, informatyka stosowana na rzecz telekomunikacji.

(111) 293154
(220) 2016 04 26
(210) 455625
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, US.
(540) PLAYTEX
(510), (511) 11 Nakładki na krany jako części instalacji (armatury) sanitarnej, wanny łazienkowe., 20 foteliki dla dzieci inne niż do użytku
w pojazdach i związane z bezpieczeństwem, podnóżki niemetalowe,
przewijaki niewykonane z papieru., 21 tace do karmienia, nocniki
dla dzieci, 27 dywaniki łazienkowe, maty podłogowe, niewykonane
z papieru, maty niewykonane z papieru.
(111) 293155
(220) 2016 04 26
(210) 455626
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, US.
(540) PLAYTEX BABY
(510), (511) 11 nakładki na krany jako części instalacji (armatury) sanitarnej, wanny łazienkowe., 16 zestawy do nauki korzystania z nocnika z nagrodami, a mianowicie naklejkami, tabelkami postępów
w nauce korzystania z nocnika, certyfikatami ukończenia nauki korzystania z nocnika, śliniaki papierowe, maty papierowe, podłogowe
maty papierowe, papierowe podkładki do zmiany pieluszek, jednorazowe wkładki do nocników papierowe., 20 foteliki dla dzieci inne
niż do użytku w pojazdach i związane z bezpieczeństwem, podnóżki
niemetalowe, przewijaki niewykonane z papieru., 21 palety do karmienia, miski na pasze, tace do karmienia, nocniki dla dzieci, 27 dywaniki łazienkowe, maty podłogowe niewykonane z papieru, maty
niewykonane z papieru.
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(111) 293156
(220) 2016 04 27
(210) 455635
(151) 2016 12 28
(441) 2016 07 18
(732) KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) BIOFARBA KREISEL
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 25.05.02, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 farby.
(111) 293157
(220) 2016 04 27
(210) 455657
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) E. I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, US.
(540) EXPLICIT
(510), (511) 5 insektycydy.
(111) 293158
(220) 2016 04 27
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) CHRISTOL JOLANTA, Warszawa, PL.
(540) Biznes to Sztuka
(540)

(210) 455660

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
informacja o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, impresariat w działalności artystycznej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, analiza kosztów, marketing, outsourcing jako doradztwo handlowe, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, analizy rynku, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, telefoniczne udzielanie
informacji dla nieobecnych abonentów, usługi podatkowe, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, ekspertyzy
dla celów fiskalnych, zarządzanie finansami, informacje finansowe,
usługi finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, usługi finansowej likwidacji przedsiębiorstw, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, 41 doradztwo zawodowe jako porady w zakresie
edukacji lub kształcenia, edukacja, informacja o edukacji, edukacja
[nauczanie], instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, kultura fizyczna, nauczanie,
nauczanie korespondencyjne, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
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minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, kształcenie praktyczne w formie pokazów, planowanie
przyjęć rozrywkowych, organizacja wystaw związanych z kulturą lub
edukacją, poradnictwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, organizowanie i obsługa zjazdów.

(111) 293159
(220) 2016 04 28
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) PW KRYSTIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysucha, PL.
(540) KRYSTIAN
(540)

(111) 293162
(220) 2016 04 28
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) SŁABUSZEWSKA ZUZANNA, Wrocław, PL.
(540) ESAL ESAL Business Promotion Office
(540)

2299
(210) 455727

(210) 455721

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 9 odzież chroniąca przed wypadkami i ogniem, rękawice do ochrony przed wypadkami, 25 bielizna osobista, czapki,
kapelusze, chustki, berety, kalosze, buty, ubrania wierzchnie: bluzy,
fartuchy, kamizelki, koszule, kufajki, kombinezony, kurtki, mundury,
palta, płaszcze, spódnice, spodnie, 35 prowadzenie hurtowni/sklepu
z towarami: odzież ochronna i robocza, bielizna pościelowa, ręczniki
i ścierki, pokrowce na odzież i siedzenia pojazdów oraz towary chroniące przed wypadkami i ogniem: kaski ochronne, maski ochronne
dla robotników, nakolanniki dla robotników, osłony przeciwoślepieniowe, kamizelki ratunkowe, kapoki, maski spawalnicze, okulary,
ochronniki słuchu i dróg oddechowych, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 45 wypożyczanie odzieży.
(111) 293160
(220) 2016 04 28
(210) 455724
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów, PL.
(540)
(540)

(531) 03.11.10
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne dla gadów, suplementy diety dla gadów, mineralne suplementy diety dla gadów, białkowe suplementy dla gadów, preparaty witaminowe dla gadów, preparaty
z mikroelementami dla gadów, produkty i preparaty dezynfekcyjne
i sanitarne do terrariów, 31 pokarmy dla gadów, naturalna karma
dla gadów, pokarmy dla gadów zawierające preparaty odżywcze
(nie do celów medycznych), produkty i preparaty do hodowli gadów,
w tym ściółka, żwirek i piasek dla gadów.
(111) 293161
(220) 2016 04 28
(210) 455725
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów, PL.
(540)
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne dla ryb, suplementy diety dla
ryb, mineralne suplementy diety dla ryb, białkowe suplementy dla
ryb, preparaty witaminowe dla ryb, preparaty z mikroelementami dla
ryb, 31 pokarmy dla ryb, naturalna karma dla ryb, pokarmy dla ryb zawierające preparaty odżywcze (nie do celów medycznych), produkty
i preparaty do hodowli ryb.

Kolor znaku: niebieski, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie, agencje informacji handlowej, informacja o działalności
gospodarczej, analiza kosztów, maszynopisanie, opinie, sondaże,
poszukiwania w zakresie patronat, usługi porównywania cen, powielanie dokumentów, public relations, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowe, reklamy
radiowe, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w tym rozpowszechnianie próbek, druków, prospektów,
broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, analiza rynku,
badania rynku, usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach
komputerowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, sporządzenie sprawozdań rachunkowych, sprzedaż i promocja dla osób
trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, reklama telewizyjna, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, kreowanie wizerunku w tym wizerunku firmy, usług, towaru,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, 41 Nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, fotografowanie, fotoreportaże, informacja o edukacji, usługi klubowe jako rozrywka lub
nauczanie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
nagrywanie filmów na taśmach wideo jako filmowanie, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych jako szkolenia, organizowanie konkursów jako edukacja lub
rozrywka, organizowanie loterii, organizowanie obozów, praktyka
i kształcenie jako pokazy, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie książek, organizowanie i prowadzenie
seminariów, sprawdziany edukacyjne, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowe, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, wyższe uczelnie jako edukacja, poradnictwo zawodowe
jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie i obsługa zjazdów., 42 Badania oraz usługi naukowe i tecłiniczne, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego w tym w szczególności: projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, opracowanie wyszukiwarek internetowych, wypożyczanie serwerów [hosting], usługi
doradcze w dziedzicznie technologii, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii komunikacyjnej.
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(111) 293163
(220) 2016 04 28
(210) 455729
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EGZOTYCZNE SMAKI ŻaR TRoPikóW
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 29.01.02, 29.01.08, 27.05.01, 27.05.24, 01.03.02, 09.01.10
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki
i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub
solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy
i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty
do napojów.
(111) 293164
(220) 2016 04 29
(210) 455743
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) ZPC BALTAZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) KOCIE ŁAPKI
(510), (511) 30 słodycze, czekoladki, wyroby czekoladowe, batony
czekoladowe.
(111) 293165
(220) 2016 04 29
(210) 455786
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) BIOVITALIUM AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubań, PL.
(540) FEMIHERB
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 293166
(220) 2016 04 29
(210) 455802
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) BIOVITALIUM AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubań, PL.
(540) HEMOHERB
(510), (511) 5 suplementy diety.
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(111) 293169
(220) 2016 05 02
(210) 455849
(151) 2016 12 28
(441) 2016 07 18
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) GOOD LOOD
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, słodycze, mrożony jogurt jako lody spożywcze, musy czekoladowe, musy
deserowe, musy owocowe jako sosy, 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 293170
(220) 2016 05 02
(210) 455850
(151) 2016 12 28
(441) 2016 07 18
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LOOD IS GOOD
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, słodycze, mrożony jogurt jako lody spożywcze, musy czekoladowe, musy
deserowe, musy owocowe jako sosy, 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 293171
(220) 2016 05 02
(151) 2016 12 28
(441) 2016 07 18
(732) DUDZIŃSKA EWA, Częstochowa, PL.
(540) MERiM
(540)

(210) 455852

Kolor znaku: czerwony, czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 15.07.01, 29.01.14
(510), (511) 6 konstrukcje ze stali.
(111) 293172
(220) 2016 05 02
(210) 455854
(151) 2016 12 28
(441) 2016 07 18
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) aerofestival
(540)

(111) 293167
(220) 2016 05 02
(210) 455835
(151) 2016 12 28
(441) 2016 07 18
(732) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL.
(540) MICROTHERM
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji.

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, czarny, biały, szary
(531) 26.13.25, 26.01.05, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14, 03.07.17
(510), (511) 35 promocja lotnictwa, marketing wystawienniczy, e-marketing, e-PR, media relations, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, organizacja pokazów lotniczych w celach komercyjnych i reklamowych, public relations, kreowanie wizerunku,
41 międzynarodowe pokazy lotnicze, ekspozycja statków powietrznych,ekspozycja rozwiązań dla lotnictwa i portów lotniczych, pokazy dynamiczne i statyczne, konferencje lotnicze, debaty, spotkania
branżowe.

(111) 293168
(220) 2016 05 02
(210) 455837
(151) 2016 12 28
(441) 2016 07 18
(732) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL.
(540) SEMTHERM
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji.

(111) 293173
(220) 2016 05 02
(210) 455860
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) KILARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chechło, PL.
(540) augusto CORNER
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(510), (511) 31 pasze dla zwierząt, preparaty mineralno-witaminowe jako pasza dla zwierząt, superkoncentraty jako pasza dla zwierząt, koncentraty paszowe, preparaty mlekozastępcze jako pasza dla
zwierząt, mieszanki paszowe pełnoporcjowe, dodatki paszowe dla
zwierząt, dodatki do pasz nie do celów leczniczych.

(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 03.07.08
(510), (511) 30 lody, desery lodowe, wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze i słodycze.
(111) 293174
(220) 2016 05 02
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) HL DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mumla
(540)

(210) 455874

Kolor znaku: biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 bielizna domowa, bielizna kąpielowa z wyjątkiem
odzieży, bielizna osobista, bielizna pościelowa, bielizna stołowa niepapierowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe, chusteczki do nosa
tekstylne, kapy na łóżka, kołderki do przykrywania nóg, kotary
na drzwi jako zasłony, kapy na łóżka jako narzuty, materiały tekstylne,
materiały tekstylne nietkane, pokrowce ochronne na meble, narzuty na łóżka, narzuty pikowane, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, obrusy na stół niepapierowe, okładziny do mebli z surowców
włókienniczych, pledy podróżne, płótno do przewijania niemowląt,
pokrowce na poduszki, pokrycie na materace, poszewki, poszewki
na poduszki, pościel, prześcieradła z tkaniny, przykrycia na łóżka,
ręczniki do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, rękawice kąpielowe,
rękawice toaletowe, serwetki stołowe tekstylne, serwetki tekstylne,
ścierki do osuszania szkła jako ręczniki, śpiwory stanowiące poszwy
zastępujące prześcieradła, zasłony z surowców włókienniczych lub
tworzyw sztucznych.
(111) 293175
(220) 2016 05 04
(210) 455931
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) DAWIDOWICZ PAWEŁ AT. DREWBUD, Łódź, PL.
(540) NINI
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 293176
(220) 2016 05 04
(210) 455954
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) DOM-ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Par-Axis
(510), (511) 6 altany konstrukcje z metalu, belki stropowe metalowe, bramy metalowe, deflektory kominowe metalowe, kominowe
trzony metalowe, kominy metalowe, materiały zbrojeniowe dla
budownictwa metalowe, nasady kominowe metalowe, pokrycia
dachów metalowe, prefabrykowane domy [zestawy do montażu]
metalowe, rynny metalowe, 19 altany [konstrukcje niemetalowe],
baraki, bitumiczne wyroby dla budownictwa, konstrukcje budowlane niemetalowe, w tym prefabrykowane panele samonośne, płyty budowlane niemetalowe, budowlane materiały niemetalowe,
budynki niemetalowe przenośne, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, prefabrykowane domy [zestawy do montażu] niemetalowe, 42 architektura, doradztwo architektoniczne,
projektowanie budynków.
(111) 293177
(220) 2016 05 04
(151) 2016 12 30
(441) 2016 07 18
(732) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg, PL.
(540) Mlekowit
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(210) 455959

(111) 293178
(220) 2016 05 04
(210) 455962
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 18
(732) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg, PL.
(540) Witamilk
(510), (511) 31 pasze dla zwierząt, preparaty mineralno-witaminowe jako pasza dla zwierząt, superkoncentraty jako pasza dla zwierząt, koncentraty paszowe, preparaty mlekozastępcze jako pasza dla
zwierząt, mieszanki paszowe pełnoporcjowe, dodatki paszowe dla
zwierząt, dodatki do pasz nie do celów leczniczych.
(111) 293179
(220) 2016 05 04
(210) 455966
(151) 2017 01 03
(441) 2016 07 18
(732) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg, PL.
(540) Startmilk
(510), (511) 31 pasze dla zwierząt, preparaty mineralno-witaminowe jako pasza dla zwierząt, superkoncentraty jako pasza dla zwierząt, koncentraty paszowe, preparaty mlekozastępcze jako pasza dla
zwierząt, mieszanki paszowe pełnoporcjowe, dodatki paszowe dla
zwierząt, dodatki do pasz nie do celów leczniczych.
(111) 293180
(220) 2016 05 04
(210) 455969
(151) 2017 01 03
(441) 2016 07 18
(732) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg, PL.
(540) Relaxan
(510), (511) 31 pasze dla zwierząt, preparaty mineralno-witaminowe jako pasza dla zwierząt, superkoncentraty jako pasza dla zwierząt, koncentraty paszowe, preparaty mlekozastępcze jako pasza dla
zwierząt, mieszanki paszowe pełnoporcjowe, dodatki paszowe dla
zwierząt, dodatki do pasz nie do celów leczniczych.
(111) 293181
(220) 2016 05 05
(151) 2016 12 30
(441) 2016 07 04
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, PL.
(540) PROleaf MAX chelat
(540)

(210) 456009

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa.
(111) 293182
(220) 2016 05 06
(210) 456032
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) WIGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieluń, PL.
(540) WIGAL
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia galwaniczne.
(111) 293183
(220) 2016 05 06
(210) 456049
(151) 2016 12 09
(441) 2016 07 04
(732) DOM AUKCYJNY MEBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) Paper Love
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 zaproszenia, drukowane zaproszenia, karty okolicznościowe, karty pocztowe, karty z nazwiskami, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, artykuły papiernicze na przyjęcia, artykuły papiernicze
jako podarki dla gości na przyjęciach, pudełko papierowe do przechowywania kartek z życzeniami, upominkowe artykuły papiernicze,
koperty na butelko z kartonu lub papieru, 35 usługi sprzedażowe
hurtowe w związku jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi
sprzedażowe detaliczne w związku jednorazowymi wyrobami papierowymi, 40 usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych.
(111) 293184
(220) 2016 05 09
(151) 2016 12 30
(441) 2016 07 18
(732) PLEWA MAREK ASTOR, Kowalewo, PL.
(540) ASTOR
(540)

(210) 456067

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały,
czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.08
(510), (511) 11 umywalki, krany, 20 meble, meble łazienkowe, szafki,
szafki łazienkowe, szafki pod umywalki, drzwi do mebli, półki meblowe, osprzęt niemetalowy do mebli, lustra.
(111) 293185
(220) 2016 05 09
(210) 456068
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) TRICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) TARASY SZELĄGOWSKIE
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednictwa w handlu i zarządzaniu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, nakłady kapitałowe, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i najmie nieruchomości, gruntów, sponsorowanie finansowe, wycena nieruchomości,
doradztwo finansowe,, 37 usługi w zakresie kompleksowego prowadzenia prac budowlano-montażowo-remontowych, prowadzenie nadzoru budowlanego,, 42 wykonywanie projektów architektonicznych, budowlanych i technologicznych, dekoratorstwa wnętrz,
prowadzenie badań geologicznych i pomiarów gruntu, miernictwo,
doradztwo w zakresie architektury, doradztwo w zakresie projektów
budowlanych, w zakresie projektowania krajobrazów, wykonywanie
ekspertyz inżynieryjnych, planowanie urbanistyczne, projektowanie
wystroju wnętrz, wykonywanie ekspertyz geologicznych,.
(111) 293186
(220) 2016 05 09
(210) 456121
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) TOPMANIA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje drukowane, broszury, cenniki, druki, foldery, fotografie, katalogi, plakaty, opakowania z papieru, tektury i tworzyw sztucznych, owijki z papieru, tektury i tworzyw sztucznych,
konstrukcje ekspozycyjne z papieru, tektury i tworzyw sztucznych,
35 usługi marketingowe, doradztwo w marketingu i sprzedaży, usługi informacji handlowej, badania rynkowe i analiza rynku, organi-
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zacja targów i wystaw handlowych, organizowanie sieci sprzedaży
i dystrybucji towarów, prezentacja towarów w punktach sprzedaży i magazynowania artykułów spożywczych i napojów, sprzedaż
hurtowa i detaliczna produktów spożywczych i napojów, sprzedaż
produktów spożywczych i napojów z dostawą do zamawiającego,
sprzedaż produktów spożywczych i napojów za pośrednictwem Internetu, 39 usługi transportowe, dostawa towarów, dostawa towarów w systemie sprzedaży do zamawiającego, pakowanie i składowanie towarów, organizacja i negocjacja dostaw towarów.

(111) 293187
(220) 2016 05 09
(210) 456129
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) LOKATA SĄSIEDZKA
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy on-line i w informatycznych
sieciach komunikacyjnych (Intranet, Infranet) na rzecz osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych na rzecz
osób trzecich, reklamowa poczta elektroniczna, badania rynkowe,
36 usługi bankowe, finansowe, kredytowe-dla osób prywatnych,
usługi bankowości bezpośredniej (home-banking), usługi operacji
kredytowych dostarczane także on-line, usługi w zakresie: notowań
giełdowych, pośrednictwa maklerskiego, kaucji, kas oszczędnościowych, funduszy emerytalnych, wymiany środków pieniężnych, finansowania zakupów na raty, wycen finansowych, udzielania pożyczek
i płatności, pożyczek pod zastaw, spłat ratalnych, zarządzania portfelami i usługami dotyczącymi inwestowania produktów oszczędnościowych, emisja bonów oszczędnościowych, usługi w zakresie
informacji finansowej i bankowej, usługi kas oszczędnościowych i zapomogowych, agencji kredytowych, obsługa kart debetowych, usługi doradztwa w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, usługi
dotyczące gwarancji (poręczeń), weryfikacji czeków, usługi w zakresie depozytów sejfowych, pośrednictwa i emisji kart kredytowych,
elektronicznego transferu środków pieniężnych, usługi sponsorowania finansowego, usługi operacji finansowych, bankowe i pieniężne
świadczone on-line przez sieci telekomunikacyjne i komunikacyjne
oraz przez sieci informatyczne, 41 usługi w zakresie: organizowania
i prowadzenia seminariów, kolokwiów, konferencji, kongresów, organizowania zawodów i wydarzeń o charakterze sportowym, rozrywkowym i edukacyjnym, organizowania wydarzeń i konkursów
(edukacyjnych lub rozrywkowych), usługi edukacyjne, szkoleniowe,
kulturalne, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania wystaw z dziedziny kultury, edukacji, sportu, usługi dostarczania gier
on-line dostępne poprzez sieć informatyczną, usługi publikowania
książek, czasopism, materiałów edukacyjno-szkoleniowych, usługi
redagowania i publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe,
usługi publikacji elektronicznej on-line periodyków i literatury o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, usługi w zakresie organizowania wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, rozrywkowym, edukacyjnym.
(111) 293188
(220) 2016 05 09
(210) 456132
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) HORODEŃSKA IZABELA FIRMA KRZYSZTOF, Dankowice, PL.
(540) VALAR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria sztuczna, biżuteria z metali szlachetnych
i pokrywanych nimi, wyroby jubilerskie, spinki do mankietów, spinki
do krawatów, zegarki, bransoletki do zegarków, 18 wyroby ze skóry
i imitacji skóry: paski, torby, torebki, teczki, drobna galanteria skórzana, 25 odzież męska i damska, w tym paski do odzieży, krawaty,
muchy, szale, szaliki, apaszki, wyroby pończosznicze, rękawiczki,
nakrycia głowy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż
przez Internet biżuterii sztucznej, biżuterii z metali szlachetnych
i pokrywanych nimi, wyrobów jubilerskich, spinek do mankietów
i krawatów, zegarków, bransoletek do zegarków, wyrobów ze skóry
i imitacji skóry: pasków, toreb, torebek, teczek, drobnej galanterii
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skórzanej, odzieży męskiej i damskiej, w tym pasków do odzieży, krawatów, much, szali, szalików, apaszek, wyrobów pończoszniczych,
rękawiczek, nakryć głowy.

(111) 293189
(220) 2016 05 09
(210) 456133
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DZIECIAKI DO RAKIET
(510), (511) 36 usługi w zakresie: operacji bankowych, finansów,
analiz finansowych, kredytowania, obrotu papierami wartościowymi, usługi dotyczące pożyczek, operacji kredytowych i debetowych,
emisji i obsługi kart kredytowych i debetowych, usługi kas oszczędnościowych, usługi doradztwa finansowego, usługi w zakresie płatności, zarządzania inwestowaniem produktów oszczędnościowych,
spłaty ratalne, sponsoring finansowy, usługi w zakresie transakcji
finansowych i pożyczek, usługi i doradztwo ubezpieczeniowe, oszacowania finansowe w celach ubezpieczeniowych i w zakresie bankowości, 41 usługi dostarczania gier on-line z sieci komputerowej, gry
niepobieralne za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie i prowadzenie wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym,
edukacyjnym.
(111) 293190
(220) 2016 05 10
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) CHAMELEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) Chameleon.pl
(540)

(210) 456153

Kolor znaku: czarny, niebieski, zielony, zółty
(531) 03.11.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze i tonery).
(111) 293191
(220) 2016 05 10
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) CHAMELEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) My Color
(540)

(210) 456154
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nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży,
jak i doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa i doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, informacja handlowa i doradztwo w zakresie reklamy radiowej, prasowej, telewizyjnej, marketing
i reklama bezpośrednia, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach handlowych i reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych,
rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektronicznych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 36 doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, dostarczanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa oraz najem nieruchomości, usługi finansowe w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, inwestowanie
w nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych,
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie czynszu,
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości,
timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie
zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi
zarządzania portfelem nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi wycena
nieruchomości, wynajem powierzchni dla osób trzecich wynajmujących w celach prywatnych lub handlowych, wynajem powierzchni,
w szczególności w kompleksie biurowym, zarządzanie powiernicze
nieruchomościami, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów
organizowanie podróży, udostępnianie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie
magazynów, transport towarów do nabywcy, dostarczanie paczek,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, oraz organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych
oraz sportowych.

(111) 293193
(220) 2016 05 11
(210) 456193
(151) 2016 12 29
(441) 2016 06 20
(732) STRAUSS CAFE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim k. Poznania, PL.
(540) MK CAFÉ Fresh
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 2 materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze i tonery).
(111) 293192
(220) 2016 05 11
(210) 456188
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 01
(732) VICTORIA BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie, PL.
(540) G9
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi,
broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze,
torby, opakowania z papieru, tektury, foldery, artykuły biurowe,
teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy ołówki, pióra, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, administracja, organizacja i zarządzanie

Kolor znaku: złoty, ciemnoczerwony, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.09.02, 24.09.08, 24.09.25, 24.09.03
(510), (511) 11 urządzenia do podgrzewania i gotowania, urządzenia do podgrzewania mleka i do spieniania mleka, urządzenia
do przygotowywania napojów, w tym kawy, herbaty, kakao, cappuccino, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne urządzenia
do parzenia kawy, wkłady jako części tych urządzeń, naboje jako
części tych urządzeń oraz części zamienne do tych urządzeń, elektryczne dzbanki do kawy, elektryczne maszynki do kawy i perkolatory, elektryczne filtry do kawy, urządzenia do palenia kawy,
29 zabielacze do kawy,, 30 kawa, kawa rozpuszczalna, herbata,
czekolada w proszku, kakao i nienaturalna kawa, kawa zbożowa,
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napoje na bazie kawy, czekolady i kakao, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), przyprawy.

(111) 293194
(220) 2016 05 11
(210) 456206
(151) 2016 12 27
(441) 2016 07 04
(732) GOŃCZOWSKI KRZYSZTOF MAGNADENT, Kraków, PL.
(540) magnadent
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne takie jak: chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna,
stomatologia zachowawcza z endodoncją, stomatologia estetyczna,
stomatologia dziecięca, implantacje stomatologiczne, usługi laboratorium medycznego, opieka pielęgniarska.
(111) 293195
(220) 2016 05 11
(210) 456207
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 04
(732) GOŃCZOWSKI KRZYSZTOF MAGNADENT, Kraków, PL.
(540) magnaDENT
(540)

Kolor znaku: jasnofioletowy, ciemnofioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne takie jak: chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna,
stomatologia zachowawcza z endodoncją, stomatologia estetyczna,
stomatologia dziecięca, implantacje stomatologiczne, usługi laboratorium medycznego, opieka pielęgniarska.
(111) 293196
(220) 2016 05 11
(210) 456210
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 16
(732) ZAKŁADY MIĘSNE PEKPOL OSTROŁĘKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Ostrołęka, PL.
(540) Dziarskie Jarskie Dziarskie Jarskie
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 29 konserwy warzywne, przetwory z warzyw, gotowe
dania warzywne.
(111) 293197
(220) 2016 06 27
(210) 456214
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) BROEL B. SROCZYŃSKA U. BIAŁASZCZYK SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław, PL.
(540) broel
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 czapki [nakrycia głowy], apaszki [chustki], osłony
przed słońcem (daszki), szale, kapelusze, majtki dziecięce, chusty, fulary, szaliki, wyprawka dziecięca [ubrania], nakrycia głowy [odzież],
bandany na szyję.
(111) 293198
(220) 2016 05 12
(210) 456221
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) FUNDACJA CZUŁEGO BARBARZYŃCY, Warszawa, PL.
(540) Śzćzebrżęsźyń Stolica języka polskiego
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z papieru i kartonu, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy
jako roczniki, atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania
z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mâché, formularze
jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy,
okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek
z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier listowy, papier
pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier
srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół papierowe, pudelka kartonowe lub papierowe, rysunki
jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe,
skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki
na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki
do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako
artykuły papiernicze, zeszyty, afisze, plakaty, obrazy, albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, czasopisma, periodyki, ulotki, 41 usługi w zakresie edukacji, usługi w zakresie organizowania szkoleń, imprez kulturalnych
i edukacyjnych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie działalności
sportowej i kulturalnej, organizowanie i obsługa konferencji, festiwali, kongresów, warsztatów, gier i zabaw językowo-literackich, imprez
plastycznych, wernisaży, koncertów, organizowanie kiermaszów
książki, organizowanie spotkań autorskich, spektakli, wieczorów poezji, usługi w zakresie publikowania książek, usługi w zakresie publikowania tekstów (innych niż reklamowe), publikacje on-line książek,
periodyków, tekstów, publikacja zdjęć, wypożyczanie książek.
(111) 293199
(220) 2016 05 12
(210) 456226
(151) 2016 12 29
(441) 2016 06 20
(732) POLSKI INSTYTUT ROLNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ROLNIKON
(540)

Kolor znaku: brązowy, zielony, błękitny, ciemnozielony,
jasnobrązowy, biały, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.03.01, 05.07.02, 05.11.11, 05.01.02,
05.01.03, 05.03.11, 25.01.05, 25.01.06, 25.01.15, 29.01.15, 27.05.01,
11.03.25, 11.03.25, 05.07.02, 05.07.03, 01.15.25
(510), (511) 31 produkty rolnicze, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa,
otręby zbożowe, zioła ogrodowe, orzechy, naturalne rośliny, kwiaty,
karma dla zwierząt, słód, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa online produktów jak nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny, maszyny
rolnicze, usługi doradztwa oraz konsultacji w zakresie działalności
gospodarczej w branży rolniczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym w branży rolniczej,
usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, przygotowywanie
dokumentów związanych z działalnością gospodarczą w branży
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rolniczej, obsługa administracyjna firm w branży rolniczej na zlecenie, usługi w zakresie doradztwa i sporządzania dokumentacji aplikacyjnej o środki pomocowe na działalność gospodarczą w branży
rolniczej, 42 hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu
gospodarstwem rolnym, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konserwacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 293200
(220) 2016 05 12
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Si RISTORANTE & COCTAIL BAR
(540)

(210) 456229

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 29 flaki, krokiety, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, wyroby wędliniarskie, koncentraty, konserwy mięsne i rybne,
pasztety, placki ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, przeciery z owoców i warzyw, bakalie, żywność z ryb, wyroby
garmażeryjne mięsne i rybne, sery, owoce i warzywa suszone, konfitury, galaretki, kisiele, koncentraty, dżemy, powidła, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, owoce i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe do spożycia, 30 aromaty do żywności, pieczywo, chipsy zbożowe, cukierki, ciasta, wyroby z czekolady,
czekolada, gofry, kanapki, kukurydza prażona, lody, desery lodowe,
makarony, pizze, wyroby cukiernicze, ciastka, preparaty zbożowe,
zapiekanki, żywność na bazie mąki, pieczywo, pieczywo zamrożone,
mrożonki zawarte w tej klasie, kawa, herbata, kakao, ketchup, krakersy,
majonezy, miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, sosy sałatkowe, paszteciki, spaghetti, suchary, sorbety, 32 wody gazowane, wody
stołowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki, piwo,
esencje do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe, brandy, whisky,
wina, wódki, likiery, koktajle alkoholowe, 35 agencje reklamowe, badanie opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, informacje
handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie i wyszukiwanie
danych do baz danych, obróbka tekstów reklamowych, sondaże, rekrutacja personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, dobór personelu za pomocą metod psychotechniki, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw handlowych,
projektowanie reklam, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, badania rynku, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych,
rekrutacja kadry menedżerskiej, testowanie kadry menedżerskiej
w celu selekcji personelu, prowadzenie informacji o firmach, agencje
reklamowe, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, prowadzenie przedstawicielstw firm zagranicznych na Polskę, prowadzenie
delikatesów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi, z napojami, z wyrobami alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami i środkami
czystości, z odzieżą, z bielizną, z artykułami gospodarstwa domowego, ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, z meblami, z artykułami piśmiennymi, z kwiatami, z artykułami wyposażenia wnętrz i ogrodów, z sadzonkami, prowadzenie sklepów internetowych, 43 usługi
gastronomiczne, prowadzenie hoteli, zajazdów, lodziarni, catering,
prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje,
restauracje samoobsługowe, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie.
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(111) 293201
(220) 2016 04 06
(210) 454518
(151) 2017 01 02
(441) 2016 07 18
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Palladium osiedle mieszkaniowe
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach,
karty foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury,
zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 usługi w zakresie: reklamy i promocji
sprzedaży nieruchomości świadczone również on-line, prowadzenia
badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w obrębie nieruchomości,
pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii
w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi,
usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci online,
usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych, usługi profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu
działalnością gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych dotyczących nieruchomości, usługi doradcze
inwestora budowlanego w zarządzaniu działalnością gospodarczą
dotyczącą projektów budowlanych, doradztwo w administrowaniu
działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym przez ich członków, 36 usługi
w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów budowlanych i inżynierskich w aspekcie
finansowego planowania i nadzorowania nakładów finansowych
na realizację inwestycji, usługi zarządzania nieruchomościami usługi
sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku
nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, usługi rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami
osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego
za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania
i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, pośrednictwa w zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzania sprawami finansowymi i ubezpieczeniowymi
dotyczącymi nieruchomości, usługi sporządzania analiz i raportów
finansowych związanych z inwestycjami w zakresie projektów budowlanych, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowych, 37 usługi developerskie dotyczące realizacji budowy i zagospodarowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub
wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe,
naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji
budów, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów
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budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, 39 usługi w zakresie:
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi projektowe w zakresie: budownictwa, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie prowadzenia
badań, sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz
projektów architektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz
i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz
pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony
środowiska, pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa
krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników.

(111) 293202
(220) 2016 04 06
(210) 454519
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 18
(732) Nicoventures Holdings Limited, Londyn, GB.
(540) PEBBLE
(510), (511) 34 elektroniczne papierosy, wkłady do elektronicznych
papierosów, płyny do elektronicznych papierosów, papierosy zawierające substytuty tytoniu, substytuty tytoniu, papierosy, tytoń, wyroby tytoniowe, papierośnice, pudełka na papierosy.
(111) 293203
(220) 2016 04 07
(210) 454528
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 18
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) HASCO MEDICAL CLINIC
(510), (511) 41 edukacja (nauczanie), gimnastyka (instruktaż), usługi
klubów zdrowia (poprawianie kondycji), kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 42 Analizy
chemiczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania
chemiczne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 44 Usługi
medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi kliniki medycznej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej,
usługi logopedyczne.
(111) 293204
(220) 2016 04 07
(210) 454529
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 18
(732) ELTCRAC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) EC ELTCRAC ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 okucia dla budownictwa, okucia drzwi (metalowe),
okucia drzwiowe, okucia metalowe, przewody giętkie metalowe,
przewody instalacyjne rozgałęźne metalowe, drut miedziany nie izolowany, zaciski do kabli metalowe, zamki inne niż elektryczne metalowe, zamknięcia drzwiowe (nie elektryczne), zatrzaski drzwiowe
metalowe, 9 akumulatory, obudowy akumulatorów, akumulatory
elektryczne, urządzenia do ładowania akumulatorów, sygnalizatory
akustyczne, alarmy elektryczne, urządzenia alarmowe, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, amperomierze, anteny, baterie elektryczne, bezpieczniki, bramki, bramki na parkingach odblokowane monetą lub żetonem, cewki elektryczne,
czytniki optyczne, nośniki magnetyczne, obwody drukowane, obwody scalone, urządzenia do otwierania drzwi elektrycznych, dyski
magnetyczne, dzwonki (urządzenia ostrzegające), dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do drzwi elektryczne, dzwonki sygnaliza-
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cyjne, instalacje elektryczne, transformatory elektryczne, przewody
elektryczne, złącza elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, głośniki, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, aparatura do przetwarzania informacji, kable elektryczne, karty magnetyczne, karty
magnetyczne identyfikacyjne, czytniki kodów kreskowych, komputery, klawiatury do komputerów, drukarki, monitory do komputerów,
kondensatory elektryczne, nadajniki telekomunikacyjne, odbiorniki
radiowe i telewizyjne, ogniwa elektryczne, oporniki elektryczne,
przełączniki elektryczne, przewody elektryczne metalowe, puszki
elektryczne, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, przewody telefoniczne, aparaty telefoniczne, teleskopy,
telekopiarki, transformatory, instalacje elektryczne antywłamaniowe, wtyczki, gniazdka elektryczne, wyłączniki elektryczne, wzmacniacze, zamki elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych.

(111) 293205
(220) 2016 04 07
(210) 454535
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 18
(732) WOOLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL.
(540) WOOLBA
(510), (511) 10 wełniane boty i wkładki do butów do celów leczniczych, wełniane poduszki, rogale i wałki do celów leczniczych,
wełniane pasy krzyżowo-lędźwiowe i kolanowo-łokciowe do celów
leczniczych, 24 wełniane kapy i narzuty, pledy podróżne, tkaniny
z wełny, 25 odzież i bielizna wełniana, pantofle z wełny.
(111) 293206
(220) 2016 04 07
(210) 454537
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 18
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów, PL.
(540) eva simply
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryne do pielęgnacji
twarzy, ciała, rąk, stóp i włosów.
(111) 293207
(220) 2016 04 07
(210) 454539
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 18
(732) KOWALEWSKA ANNA WHITEREDPL, Łódź, PL.
(540) whiteredPL
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 breloczki, breloczki do kluczy ozdobne, zegarki
na rękę, spinki do mankietów, bransoletki, broszki, ozdoby [biżuteria], 18 portfele, pasy skórzane do spodni, portmonetki, smycze skórzane do kluczy, torby na zakupy, torebki, torby na ubrania, plecaki,
25 paski, czapki, szaliki, wyprawka dziecięca, T-shirty, kurtki, koszule, koszule z krótkim rękawem, spodnie, spódnice, sukienki, swetry,
bluzy, kombinezony, bielizna osobista, podkoszulki, kurtki, okrycia
wierzchnie, koszulka gimnastyczna, bielizna wchłaniająca pot, bielizna osobista, skarpetki, nakrycia głowy, kamizelki, legginsy, odzież
gotowa.
(111) 293208
(220) 2016 04 07
(210) 454541
(151) 2016 11 30
(441) 2016 07 18
(732) ALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin-Białystok, PL.
(540) SHARK LPG Reducer
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia gazu stosowane w instalacjach
gazowych do pojazdów, wtryskiwacze gazu do silników stosowane
w instalacjach gazowych do pojazdów, sterowniki, kontrolery wtrysku gazu stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów, armatu-
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ra do urządzeń oraz instalacji gazowych stosowanych w pojazdach,
części instalacji gazowych do pojazdów, parowniki stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów, filtry do paliw węglowodorowych
w fazie gazowej do instalacji zasilania gazem, zawory do paliwa
w tym gazu, 9 urządzenia i aparatura przeznaczona do instalacji gazowych do pojazdów oraz części do tych urządzeń, oprogramowanie
komputerowe do elektronicznych urządzeń przeznaczonych do sterowania instalacjami gazowymi do pojazdów, 11 instalacje gazowe
do pojazdów oraz ich części, urządzenia regulacyjne do instalacji gazowych do pojazdów.

(111) 293209
(220) 2016 04 07
(210) 454542
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY, Rzeszów, PL.
(540) PULPOGEL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy.
(111) 293210
(220) 2016 04 07
(210) 454543
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) OLIWA RADOSŁAW QUEERMEDIA.PL, Kraków, PL.
(540) QUEER.PL
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.06, 26.05.08, 26.05.18
(510), (511) 16 czasopisma, magazyny, książki, podręczniki, kalendarze, 38 usługi: telekomunikacja, agencje informacyjne, udostępnianie i rozpowszechnianie dźwięku, obrazu, tekstów, informacji danych
drogą elektroniczną, łączność poprzez terminale komputerowe między użytkownikami aplikacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, telekomunikacja za pośrednictwem
telefonii komórkowej, aplikacja na telefony komórkowe służąca
do rozpowszechniania informacji i nawiązywania oraz utrzymywania
kontaktu między użytkownikami, udostępnianie internetowych baz
danych, zapewnienie dostępu do portali w Internecie, udostępnianie
serwisów internetowych umożliwiających komunikację i tworzenie
społeczności, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, przygotowanie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji
oraz treści do celów rozrywkowych, publikacje elektroniczne on-line,
publikacje elektroniczne książek, 42 projektowanie portali internetowych, hosting portali, opracowywanie i dostarczanie wyszukiwarek
internetowych, prowadzenie serwisów internetowych umożliwiających komunikację i tworzenie społeczności, tworzenie internetowych baz danych, projektowanie materiałów reklamowych (koszulki,
kubki, przypinki).
(111) 293211
(220) 2016 04 07
(210) 454546
(151) 2016 12 14
(441) 2016 07 18
(732) ALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin-Białystok, PL.
(540) Ultra 360° LPG/CNG Filter
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 24.17.01, 24.17.05, 24.17.07, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia gazu stosowane w instalacjach
gazowych do pojazdów, wtryskiwacze gazu do silników stosowane
w instalacjach gazowych do pojazdów, sterowniki, kontroler) wtrysku gazu stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów, armatura do urządzeń oraz instalacji gazowych stosowanych w pojazdach,
części instalacji gazowych do pojazdów, parowniki stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów, filtry do paliw węglowodorowych
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w fazie gazowej do instalacji zasilania gazem, zawory do paliwa
w tym gazu, 9 urządzenia i aparatura przeznaczona do instalacji gazowych do pojazdów oraz części do tych urządzeń, oprogramowanie
komputerowe do elektronicznych urządzeń przeznaczonych do sterowania instalacjami gazowymi do pojazdów, 11 urządzenia, aparatura i instalacje gazowe do pojazdów oraz części do tych urządzeń
gdzie indziej nie wymienione, urządzenia regulacyjne do instalacji
gazowych do pojazdów.

(111) 293212
(220) 2016 04 07
(210) 454547
(151) 2016 12 19
(441) 2016 07 18
(732) MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Spiromag
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety zawierające: kiełki pszeniczne, lecytynę, kazeinę, melisę, mleczko pszczele, pyłek
pszczeli, mikroorganizmy odżywcze, mineralne substancje dietetyczne, siemię lniane, skrobię do celów dietetycznych, białka, błonnik, spirulinę, zioła lecznicze, skrzyp polny, bambus, magnez, aloes,
środki zmniejszające apetyt, acerolę, acal, chondroitynę, kolagen,
naticol, kwas hialuronowy, witaminy, chlorellę, zieloną kawę, zieloną
herbatę, środki bakteriobójcze, balsamy do celów leczniczych, biocydy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, herbata lecznicza, środki na uspokojenie, tabletki wspomagające odchudzanie.
(111) 293213
(220) 2016 04 07
(210) 454548
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice, PL.
(540) ERKADO
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 akcesoria i osprzęt metalowy do drzwi i okien, zawiasy
metalowe, uchwyty metalowe, klamki, 19 drzwi, skrzydła drzwiowe,
ościeżnice drzwiowe, futryny drzwiowe, płyty drzwiowe niemetalowe,
okna i okiennice niemetalowe, boazeria, deski podłogowe, podłogowe płyty parkietowe, parkiety, panele podłogowe i ścienne, schody,
balustrady, cokoły, listwy maskujące, listwy wykończeniowe, listwy
przypodłogowe, belki niemetalowe, kształtowniki niemetalowe,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących: akcesoria i osprzęt metalowy do drzwi i okien, zawiasy metalowe, uchwyty metalowe, klamki, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice
drzwiowe, futryny drzwiowe, płyty drzwiowe niemetalowe, okna
i okiennice niemetalowe, boazerię, deski podłogowe, podłogowe płyty parkietowe, parkiety, panele podłogowe i ścienne, schody, balustrady, cokoły, listwy maskujące, listwy wykończeniowe, listwy przypodłogowe, belki niemetalowe, kształtowniki niemetalowe pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach
oraz na stronie internetowej, prowadzenie sprzedaży powyższych
towarów także w ramach sklepu internetowego, rozpowszechnianie
materiałów i ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie pośrednictwa
handlowego, fachowe doradztwo handlowe, organizowanie reklamy i promocji w zakresie świadczonych usług na rzecz osób trzecich,
organizowanie i współudział w targach i wystawach handlowych
i reklamowych na rzecz osób trzecich, usługi internetowe związane
z pośrednictwem handlowym w zakresie dostępu do informacji o oferowanych towarach i świadczonych usługach poprzez skomputeryzowane przyjmowanie zamówień i zleceń w celu umożliwienia zainteresowanym osobom brania udziału w transakcjach handlowych.
(111) 293214
(220) 2016 04 07
(210) 454549
(151) 2016 12 19
(441) 2016 07 18
(732) MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Spirodetox
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne: dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety zawierające: kiełki pszeniczne, lecytynę, kazeinę, melisę, mleczko pszczele, pyłek
pszczeli, mikroorganizmy odżywcze. mineralne substancje dietetyczne, siemię lniane, skrobię do celów dietetycznych, białka, błon-
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nik, spirulinę, zioła lecznicze, skrzyp polny, bambus, magnez, aloes,
środki zmniejszające apetyt, acerolę, acal, chondroitynę, kolagen,
naticol, kwas hialuronowy, witaminy, chlorellę, zieloną kawę, zieloną
herbatę, środki bakteriobójcze, balsamy do celów leczniczych, biocydy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, herbata lecznicza, środki na uspokojenie, tabletki wspomagające odchudzanie.

(111) 293215
(220) 2016 04 07
(210) 454551
(151) 2016 12 19
(441) 2016 07 18
(732) MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Spirobeauty
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne: dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety zawierające: kiełki pszeniczne, lecytynę, kazeinę, melisę, mleczko pszczele, pyłek
pszczeli, mikroorganizmy odżywcze. mineralne substancje dietetyczne, siemię lniane, skrobię do celów dietetycznych, białka, błonnik, spirulinę, zioła lecznicze, skrzyp polny, bambus, magnez, aloes,
środki zmniejszające apetyt, acerolę, acal, chondroitynę, kolagen,
naticol, kwas hialuronowy, witaminy, chlorellę, zieloną kawę, zieloną
herbatę, środki bakteriobójcze, balsamy do celów leczniczych, biocydy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, herbata lecznicza, środki na uspokojenie, tabletki wspomagające odchudzanie.
(111) 293216
(220) 2016 04 07
(210) 454558
(151) 2016 12 06
(441) 2016 07 18
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad
Prosną, PL.
(540) PROFi Wielkopolski Pasztet z gęsią
(540)
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(111) 293218
(220) 2016 04 07
(210) 454561
(151) 2016 12 19
(441) 2016 07 18
(732) MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Spirocomplex
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki bakteriobójcze, balsamy do celów leczniczych, biocydy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, herbata lecznicza, środki na uspokojenie, tabletki
wspomagające odchudzanie.
(111) 293219
(220) 2016 04 07
(210) 454562
(151) 2016 12 19
(441) 2016 07 18
(732) MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Spiroslim
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych, suplementy diety zawierające: kiełki pszeniczne, lecytynę, kazeinę, melisę, mleczko pszczele,
pyłek pszczeli, mikroorganizmy odżywcze, mineralne substancje
dietetyczne, siemię lniane, skrobię do celów dietetycznych, białka,
błonnik, spirulinę, zioła lecznicze, skrzyp polny, bambus, magnez,
aloes, środki zmniejszające apetyt, acerolę, acal, chondroitynę, kolagen, naticol, kwas hialuronowy, witaminy, chlorellę, zieloną kawę,
zieloną herbatę, środki bakteriobójcze, balsamy do celów leczniczych, biocydy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych,
herbata lecznicza, środki na uspokojenie, tabletki wspomagające
odchudzanie.
(111) 293220
(220) 2016 04 07
(210) 454563
(151) 2016 12 05
(441) 2016 07 18
(732) HR MASTERS AGNIESZKA BEDNARSKA MAGDALENA
SIWIŃSKA-OLSZÓWKA SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, PL.
(540) hrpolska.pl
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 35 badania rynku, publikowanie gazet reklamowych
i ogłoszeń reklamowych, rekrutacja personelu, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynajem powierzchni reklamowych, tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych, 38 telekomunikacja,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi wideokonferencji, usługi ogłoszeń teleinformatycznych, 41 edukacja,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, konkursów
i szkoleń, nauczanie, pisanie i publikowanie tekstów, publikacje online książek i periodyków, usługi trenerskie, doradztwo zawodowe.
Kolor znaku: biały, jasnożółty, ciemnożółty, złoty, jasnozielony,
ciemnozielony, czerwony, ciemnoczerwony, czarny
(531) 03.07.03, 03.07.06, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 pasztety, pasztet drobiowy, pasztet z gesią.
(111) 293217
(220) 2016 04 07
(210) 454560
(151) 2016 12 19
(441) 2016 07 18
(732) MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Spiroactive
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety zawierające: kiełki pszeniczne, lecytynę, kazeinę, melisę, mleczko pszczele, pyłek
pszczeli, mikroorganizmy odżywcze, mineralne substancje dietetyczne, siemię lniane, skrobię do celów dietetycznych, białka, błonnik, spirulinę, zioła lecznicze, skrzyp polny, bambus, magnez, aloes,
środki zmniejszające apetyt, acerolę, acal, chondroitynę, kolagen,
naticol, kwas hialuronowy, witaminy, chlorellę, zieloną kawę, zieloną
herbatę, środki bakteriobójcze, balsamy do celów leczniczych, biocydy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, herbata lecznicza, środki na uspokojenie, tabletki wspomagające odchudzanie.

(111) 293221
(220) 2016 04 07
(210) 454564
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) Novartis AG, Basel, CH.
(540) VIGLUCON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 293222
(220) 2016 04 07
(210) 454565
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MILTON ESSEX
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.11.09, 26.11.11, 26.01.01, 27.05.05, 29.01.04
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(510), (511) 10 diagnostyczna aparatura do celów medycznych,
42 usługi dotyczące oprogramowania komputerowego, 44 usługi
telemedyczne.

(111) 293223
(220) 2016 04 07
(151) 2016 12 14
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Do Smaku!
(540)

(210) 454568

(111) 293229
(220) 2016 04 07
(210) 454576
(151) 2016 12 13
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bebeauty sweet cherry
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła i żele, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała.
(111) 293230
(220) 2016 04 07
(210) 454578
(151) 2016 12 13
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bebeauty forest berries
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki, mydła i żele, preparaty do mycia
i pielęgnacji.

(531) 09.07.19, 20.01.15, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ekstrakty mięsne, pasty mięsne, pasztety, konserwy mięsne, konserwy z przyrządzonego mięsa w słoiku..
(111) 293224
(220) 2016 04 07
(210) 454570
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) Novartis AG, Basel, CH.
(540) DAGLIMET
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, mianowicie leki przeciwcukrzycowe.
(111) 293225
(220) 2016 04 07
(210) 454571
(151) 2016 12 14
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bebeauty fresh beauty
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła i żele, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała.
(111) 293226
(220) 2016 04 07
(210) 454573
(151) 2016 12 14
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bebeauty sunny smile
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła i żele, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała.
(111) 293227
(220) 2016 04 07
(151) 2016 12 13
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Grejfo
(540)
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(111) 293231
(220) 2016 04 07
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) tolonis
(510), (511) 30 lody, sorbety.

(210) 454579

(111) 293232
(220) 2016 04 07
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LEOSIE
(540)

(210) 454580

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe.
(111) 293233
(220) 2016 04 07
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZŁOTY ŁAN
(540)

(210) 454581

(210) 454574

Kolor znaku: fioletowy, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki, preparaty do produkcji
napojów, aromatyzowane napoje gazowane.
(111) 293228
(220) 2016 04 07
(210) 454575
(151) 2016 12 13
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) profesorska
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby cukiernicze.

Kolor znaku: złoty, czarny, zielony
(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 chleb, wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka.
(111) 293234
(220) 2016 04 08
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 18
(732) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) SOCZEWKOMATY
(540)

(210) 454588

Kolor znaku: szary, biały
(531) 16.03.19, 27.05.01
(510), (511) 5 płyny do soczewek kontaktowych, krople do oczu. soczewki kontaktowe, 39 dostarczanie towarów konsumpcyjnych.
(111) 293235
(151) 2016 12 12

(220) 2016 04 08
(441) 2016 07 18

(210) 454590
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(732) MAZUREK STANISŁAW, Warszawa, PL.
(540) 877 LINE ECONOMIC PAINTS LAKIERY DO DREWNA
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 klej kontaktowy do użytku z drewnem, Klej drzewny
do użytku przemysłowego, 2 lakiery do drewna, bejce do drewna,
bejce, bejce do podłóg.
(111) 293236
(220) 2016 04 08
(210) 454591
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 18
(732) MAZUREK STANISŁAW, Warszawa, PL.
(540) 877 LINE ECONOMIC PAINTS LAKIERY DO DREWNA
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 26.01.03, 26.11.13, 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 klej kontaktowy do użytku z drewnem, klej drzewny do użytku przemysłowego, 2 lakiery do drewna, lakiery, bejce
do drewna, bejce, bejce do podłóg.
(111) 293237
(220) 2016 04 08
(210) 454595
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 18
(732) EFAR W. NAROŻNY, E. PUKACKA-MRUK SPÓŁKA JAWNA,
Poznań, PL.
(540) EFAR
(510), (511) 6 armatura metalowa do instalacji gazowej, armatura
metalowa do instalacji parowej, armatura metalowa do instalacji
wodnej, krany metalowe, zasuwy metalowe, zawory metalowe, wyroby z metali nieszlachetnych i ich stopów, 11 armatura do instalacji gazowej, armatura do instalacji parowej, armatura do instalacji
wodnej, części do zaworów do cieczy, części do zaworów do gazu,
części do zaworów do pary, grzejniki, osprzęt do instalacji grzewczej, osprzęt do instalacji sanitarnych, przewody gazowe, przewody
do instalacji parowej i wodnej, zawory do cieczy, zawory do gazu,
zawory do pary, 19 przewody ciśnieniowe niemetalowe, przewody
niemetalowe gazowe, 20 instalacje z tworzyw sztucznych, krany
niemetalowe, osprzęt do instalacji z tworzyw sztucznych, zasuwy
niemetalowe, zasuwy z tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż materiałów budowlanych, sprzedaż artykułów instalacyjnych, sprzedaż wyposażenia sanitarnego, 37 usługi budowlane, 39 usługi transportu
samochodowego, 40 obróbka materiałów, surowców i elementów
przetworzonych.
(111) 293238
(220) 2016 04 08
(210) 454599
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 18
(732) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) men seyo
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(540)

Kolor znaku: czarny, biały, srebrny
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy do skóry,
maseczki do twarzy, podkłady barwiące, pudry do makijażu, pudry
po kąpieli, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące, perfumy, wody
toaletowe, wody kolońskie, środki do kąpieli i pod prysznic, środki do pielęgnacji włosów w tym: środki do barwienia i rozjaśniania
włosów, środki do trwałej ondulacji, środki do prostowania włosów,
środki do stylizacji/utrwalania fryzury jak: lakiery, pianki, żele, woski i brylantyny, środki do mycia włosów jak szampony w tym przeciwłupieżowe, balsamy i odżywki do włosów, środki do makijażu
i demakijażu, środki przeznaczone do pielęgnacji i malowania ust,
środki przeznaczone do pielęgnacji i malowania paznokci, środki
do higieny zewnętrznych narządów płciowych, środki do pielęgnacji zębów i higieny jamy ustnej, środki do opalania i chroniące przed
promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samo opalania, środki
do rozjaśniania skóry, środki przeciw zmarszczkom, środki przeciwpotne, antyperspiranty, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, saszetki zapachowe do bielizny, kosmetyki, płyny kosmetyczne,
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, mydła dezynfekujące,
mydło do golenia, mydełka, mydła lecznicze, mydła migdałowe,
mydła przeciwpotowe, mydło przeciwpotowe do stóp, preparaty
do golenia, dezodoranty dla ludzi, produkty perfumeryjne, woda
utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, produkty toaletowe, płyny do pielęgnacji włosów, kosmetyki upiększające, suche szampony, 8 maszynki do golenia, przybory do depilacji, noże,
nożyce, pilniki do paznokci, gilotynki, pęsety, scyzoryki, maszynki
do strzyżenia brody, sztućce, szczypce, kleszcze, żyletki, 21 przybory
kuchenne, grzebienie, gąbki, pędzle, kubki, przybory szklane, porcelanowe, ceramiczne, szczotki np. do butów, kosmetyczki na przybory
toaletowe, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy
do demakijażu.
(111) 293239
(220) 2016 04 11
(210) 454606
(151) 2016 12 13
(441) 2016 07 18
(732) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków, PL.
(540) Festiwal Misteria Paschalia
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekt),
broszury, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
reklama, reklamy radiowe, public relations, reklamy telewizyjne,
agencje public relations, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, reklamy korespondencyjne, impresariat w działalności artystycznej, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, oferowanie w mediach produktów dla celów handlu detalicznego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, 41 rozrywka w postaci widowisk, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikowanie książek, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, sale koncertowe, usługi orkiestr, realizacja spektakli,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji, informacje o rozrywce, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjum, produkcja filmów na taśmach wideo, rezerwacja miejsc
na spektakle, organizowanie spektakli jako impresariat, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi kompozycji muzycznych, fotoreportaże, fotografie, nagrywanie filmów na taśmach
video w zakresie filmowania, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, organizowanie i prowadzenie koncertów.
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(111) 293240
(220) 2016 04 08
(210) 454607
(151) 2016 12 13
(441) 2016 07 18
(732) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków, PL.
(540) Festiwal Sacrum Profanum
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekt),
broszury, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
reklama, reklamy radiowe, public relations, reklamy telewizyjne,
agencje public relations, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, reklamy korespondencyjne, impresariat w działalności artystycznej, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy,
oferowanie w mediach produktów dla celów handlu detalicznego,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu,
41 rozrywka w postaci widowisk, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja
filmów innych niż reklamowych, publikowanie książek, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, sale koncertowe, usługi orkiestr, realizacja spektakli, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, informacje o rozrywce,
organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjum, produkcja filmów
na taśmach wideo, rezerwacja miejsc na spektakle, organizowanie
spektakli jako impresariat, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi kompozycji muzycznych, fotoreportaże,
fotografie, nagrywanie filmów na taśmach video w zakresie filmowania, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, organizowanie
i prowadzenie koncertów.
(111) 293241
(220) 2016 04 11
(210) 454624
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ARisl
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały,
pomarańczowy, ciemnopomarańczowy, szary, ciemnoszary
(531) 03.09.01, 03.09.22, 12.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 komputerowe urządzenia peryferyjne [zewnętrzne], urządzenia pomiarowe, programy komputerowe [software
ładowalny], urządzenia sterujące do windy, urządzenia do zdalnego sterowania, 39 informacja o składowaniu, magazynowanie, informacja o magazynowaniu, składowanie, składowanie
towarów, 42 instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerów, powielanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe.
(111) 293242
(220) 2016 04 11
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 18
(732) JĘDRZEJCZYK PAWEŁ, Smolec, PL.
(540) WERGI GYM PAWEŁ JĘDRZEJCZYK

(210) 454644
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 02.01.08, 25.12.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.13.01,
26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy (odzież sportowa),
35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, handel-odzież sportowa, sprzęt sportowy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna -siłownia, klub sportowy-sztuki walki, fitness.
(111) 293243
(220) 2016 04 11
(210) 454646
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 18
(732) GRUPA WYDAWNICZA RELACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BLW BOBAS LUBI WYBÓR
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, pieluszki, wkładki laktacyjne,
preparaty witaminowe, 16 czasopisma jako periodyki, książki, gazety, kalendarze, notatki, podręczniki jako książki, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikacje multimedialne i internetowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, organizowanie i prowadzenie balów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów,
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie pokazów i wystaw, usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi
filmowe i radiowe zawarte w tej klasie.
(111) 293244
(220) 2016 04 11
(210) 454648
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 18
(732) GRUPA WYDAWNICZA RELACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MAMANIA
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach: afisze, albumy, atlasy, biuletyny, blankiety, broszury, czasopisma, druki, dzienniki, emblematy, formularze, foldery, fotografie, gazety, grafiki, kalendarze, katalogi, kartki kartotekowe, kartki
okolicznościowe, komiksy, koperty firmowe, książki, mapy, materiały instruktażowe i szkoleniowe, naklejki, nalepki, obwoluty, obrazy,
periodyki, plansze, podręczniki, prospekty, publikacje, reprodukcje
dokumentów i grafiki, rysunki, skorowidze, skrypty, zeszyty, ulotki
reklamowe: materiały introligatorskie, 35 usługi sprzedaży hurtowej,
detalicznej i za pośrednictwem Internetu książek, wszelkich materiałów drukowanych, piśmiennych i biurowych, kaset audio i video, płyt
CD. DVD, reklama, promocja, marketing, w tym z wykorzystaniem Internetu, Intranetu lub sieci, administrowanie i zarządzanie w działalności handlowej, zarządzanie bazami danych i zbiorami informatycznymi, informacja i doradztwo w zakresie w/w usług, wykonywanie
badań rynkowych i prognoz ekonomicznych, udostępnianych przez
Internet, kompilacje informacji w komputerowych bazach danych,
zarządzanie plikami i zbiorami informatycznymi, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie prowadzenia księgami, księgami internetowych, 41 usługi wydawnicze: książkowe,
elektroniczne i internetowe, publikowanie książek, tekstów innych
niż teksty reklamowe, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, usługi w zakresie edukacji, nauczania, nauczania korespondencyjnego, organizowania i prowadzenia szkoleń, seminariów,
sympozjów, zjazdów, konferencji, pokazów, wystaw, pracowni specjalistycznych, zawodów sportowych i spektakli rozrywkowo-kulturalnych, imprez dla dzieci, usługi tworzenia publikacji internetowych,
42 projektowanie graficzne, projektowanie i tworzenie prezentacji
multimedialnych, projektowanie i tworzenie stron internetowych dla
osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, promocja,
optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych, hosting, projektowanie, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klientów
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dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, obsługa baz danych
dostępnych przez Internet i sieci komputerowych.

(111) 293245
(220) 2016 04 11
(210) 454649
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 18
(732) TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE INVESTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE INVESTING
(540)

Kolor znaku: błękitny, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy w tym w szczególności, pośrednictwo i handel nieruchomościami, dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych w zakresie nieruchomości, informacje finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe,
37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, w tym w szczególności: budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe z realizacją
„pod klucz”, przygotowanie terenów pod budowę, budowa domów
mieszkalnych, budowa pawilonów, budowa obiektów sportowych
i zaplecza sportowego, budowa sklepów, układanie nawierzchni,
montaż i konserwacja instalacji elektrycznych: montaż i konserwacja
instalacji kanalizacyjnych, montaż i konserwacja instalacji wodociągowych, montaż i konserwacja instalacji grzewczych, montaż i konserwacja instalacji wentylacyjnych, montaż i konserwacja instalacji
klimatyzacyjnych, montaż i konserwacja pieców grzewczych, rozbiórka budynków, roboty ziemne, stolarstwo, tynkowanie, tapetowanie, wiercenie studni, instalowanie i naprawa wind, wszelkie naprawy
w zakresie budownictwa, asfaltowanie, nadzór budowlany, informacja budowlana, 42 badania oraz usługi,-naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, w tym w szczególności: doradztwo w sprawach budownictwa
i infrastruktury, ekspertyzy geologiczne, ekspertyzy inżynieryjne,
projektowanie w zakresie budownictwa różnego typu, projektowanie dekoracji wnętrz, projekty techniczne, testowanie materiałów
budowlanych, organizacja i prowadzenie spraw innowacyjno-wdrożeniowych dotyczących przedsięwzięć z zakresu budownictwa.
(111) 293246
(220) 2016 04 11
(210) 454655
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 18
(732) CONSENSUS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) CC Consensus company
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje, bary szybkiej obsługi jako snack-bary, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, stołówki, usługi barowe, kafeterie jako bufety.
(111) 293247
(220) 2016 04 11
(210) 454660
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 18
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) BOBO BOOM
(510), (511) 5 chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi:
majtki higieniczne, opaski higieniczne, wkłady ochronne do majtek
jako artykuły higieniczne, opaski barkowe do celów chirurgicznych,
materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, dzie-
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cięce pielucho-majtki, pieluchy dla osób nietrzymających moczu lub
stolca, dziecięce pieluszki jako pieluchy, pieluszki dla niemowląt, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, chemiczne preparaty
dla testów ciążowych, waciki do celów medycznych, wata do celów
leczniczych, wazelina do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
29 jogurt, produkty mleczne, mleko, mleko albuminowe, mleko proteinowe, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, napoje
mleczne z przewagą mleka, owoce w puszkach, chipsy owocowe,
30 gofry, guma do żucia, herbatniki petit-beurre, jogurt mrożony
jako lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody
spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny
lub sztuczny, cukierki miętowe, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe jako sosy, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, piernik, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ciasteczka ptifurki, puddingi, ciastka ryżowe, przekąski z ryżu, słodycze,
cukierki jako słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, sorbety jako lody, lody spożywcze, syrop cukrowy.

(111) 293248
(220) 2016 04 11
(210) 454661
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 18
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) PREFERRO
(510), (511) 29 cebula konserwowana, chrupki owocowe, czipsy
odtłuszczone, czosnek konserwowy, daktyle, nieżywy drób, nieżywa dziczyzna, fasolka konserwowa, filety rybne, galaretki jadalne,
galaretki mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowe, homary nieżywe, pasta z ciecierzycy humus, jaja, zupy jarzynowe jako
przetwory, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, karczochy
konserwowe, kaszanka, kawior, kiełbaski w cieście, kiełbasy, kiszone
warzywa-kimchi, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu,
konserwy mięsne, korniszony, korniszony z jarzynami w occie, krewetki nieżywe, nieżywe krewetki różowe, krokiety, nieżywe langusty,
owoce lukrowane, małże nieżywe, miąższ owoców, mięso, ekstrakty
mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, migdały, spreparowane, mrożone owoce, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty,
ostrygi nieżywe, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pasta z kabaczka, pasta z oberżyny, pestki słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane, podpuszczka,
sok pomidorowy, przecier jabłkowy, przeciery warzywne, przekąski
na bazie owoców, pulpa owocowa jako miazga owocowa, pyłki kwiatowe jako żywność, raki nieżywe, soczewica konserwowana, soja
konserwowana spożywcza, soki roślinne do gotowania, solone mięso, sos żurawinowy, szynka, pasta z ziarna sezamowego-tahini, trufle
konserwowe, warzywa gotowane, warzywa konserwowe, warzywa
suszone, warzywa w puszkach, warzywne sałatki, wątroba, pasztet
z wątróbki, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, zupy, składniki
do sporządzania zup, zupy jarzynowe jako przetwory, 30 anyż, cheeseburgery, gęsty sos przyprawa-chutney, galaretki owocowe jako
słodycze, kapary, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
mięsne sosy, mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, paszteciki,
pierogi z nadzieniem mięsnym-pielmieni, pierożki ravioli, pizze, placki, sosy z pomidorów, sajgonki, sosy do sałatek, sosy mięsne, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, sushi, sałatka z kuskus tabule, tarty
z owocami, pierogi z nadzieniem-wareniki, zioła konserwowe jako
przyprawy, 31 buraki, cebula świeża jako warzywa, sałata-cykoria,
dynie, groch świeży, grzyby świeże, jagody jako owoce, kabaczki, karczochy świeże, kasztany jadalne świeże, korzenie jadalne, kukurydza,
makuchy, małże żywe, migdały owoce, ogórki świeże, oliwki świeże,
otręby zbożowe, owoce cytrusowe, świeże owoce, świeże warzywa,
wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt, zioła cedrowe świeże.
(111) 293249
(220) 2016 04 11
(210) 454662
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 18
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) FARMERO
(510), (511) 29 cebula konserwowana, chrupki owocowe, czipsy
odtłuszczone, czosnek konserwowy, daktyle, nieżywy drób, nieżywa dziczyzna, fasolka konserwowa, filety rybne, galaretki jadalne,
galaretki mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowe, homar, nieżywe, pasta z ciecierzycy-humus, jaja, zupy jarzynowe jako
przetwory, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, karczochy
konserwowe, kaszanka, kawior, kiełbaski w cieście, kiełbasy, kiszone
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warzywa-kimchi, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu,
konserwy mięsne, korniszony, korniszony z jarzynami w occie, krewetki nieżywe, nieżywe krewetki różowe, krokiety, nieżywe langusty,
owoce lukrowane, małże nieżywe, miąższ owoców, mięso, ekstrakty
mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, migdały spreparowane, mrożone owoce, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty,
ostrygi nieżywe, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pasta z kabaczka, pasta z oberżyny, pestki słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane, podpuszczka,
sok pomidorowy, przecier jabłkowy, przeciery warzywne, przekąski
na bazie owoców, pulpa owocowa jako miazga owocowa, pyłki kwiatowe jako żywność, raki nieżywe: soczewica konserwowana, soja
konserwowana spożywcza, soki roślinne do gotowania, solone mięso, sos żurawinowy, szynka, pasta z ziarna sezamowego tahini, trufle
konserwowe, warzywa gotowane, warzywa konserwowe, warzywa
suszone, warzywa w puszkach, warzywne sałatki, wątroba, pasztet
z wątróbki, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, zupy, składniki
do sporządzania zup, zupy jarzynowe jako przetwory, 30 anyż, cheeseburgery, gęsty sos przyprawa-chutney, galaretki owocowe jako
słodycze, kapary, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
mięsne sosy, mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, paszteciki,
pierogi z nadzieniem mięsnym-pielmieni, pierożki ravioli, pizze, placki, sosy z pomidorów, sajgonki, sosy do sałatek, sosy mięsne, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, sushi, sałatka z kuskus-tabule, tarty
z owocami, pierogi z nadzieniem-wareniki, zioła konserwowe jako
przyprawy, 31 buraki, cebula świeża jako warzywa, sałata-cykoria,
dynie, groch świeży, grzyby świeże, jagody jako owoce, kabaczki, karczochy świeże, kasztany jadalne świeże, korzenie jadalne, kukurydza,
makuchy, małże żywe, migdały owoce, ogórki świeże, oliwki świeże,
otręby zbożowe, owoce cytrusowe, świeże owoce, świeże warzywa,
wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt, zioła ogrodowe świeże.

(111) 293250
(220) 2016 04 11
(210) 454670
(151) 2016 12 08
(441) 2016 10 10
(732) BRIGHT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Bright
(540)

2313

projektów budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, analizy, badania i doradztwo w zakresie
stosowania i wdrażania innowacyjnych technologii, usługi eksperckie,
w tym inżynierskie, w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym, ekspertyzy inżynieryjne,
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych
towarów i usług, projektowanie techniczne: budynków, budowli murowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych, projektowanie instalacji:
cieplnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i klimatyzacyjnych,
doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne: budowli murowych,
żelbetowych i konstrukcji stalowych, działalność w zakresie architektury
i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, usługi projektowe
w zakresie budownictwa i dekoracji wnętrz, usługi w zakresie badań,
ekspertyz, opinii i analiz w zakresie budownictwa, audyty energetyczne,
planowanie urbanistyczne.

(111) 293251
(220) 2016 04 12
(210) 454677
(151) 2016 12 08
(441) 2016 10 10
(732) DĄBROWSKI BARTOSZ SSK CONSULTING, Chałupki, PL.
(540) PHANABERYA
(510), (511) 3 kosmetyki, 25 odzież gotowa.
(111) 293252
(220) 2016 04 12
(210) 454679
(151) 2016 12 08
(441) 2016 10 10
(732) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, PL.
(540) tarczyński. naturell.
(510), (511) 29 wędliny.
(111) 293253
(220) 2016 04 12
(210) 454682
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 01
(732) FUNDACJA WSPÓLNA EUROPA, Warszawa, PL.
(540) eastbook
(540)

(531) 26.05.01, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama i marketing, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, marketing imprez i wydarzeń, promocja, reklama i marketing stron internetowych online, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.
Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały, szary,
jasnozielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo finansowe, badanie finansowe, bankowość elektroniczna, obrót papierami wartościowymi,
usługi w zakresie obrotu finansowego, usługi inwestycji kapitałowych,
usługi inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne, informacje inwestycyjne, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, biura
wymiany walut, usługi konsultingowe i doradcze w kwestiach finansowych, pośrednictwo finansowe, wspieranie finansowe osób fizycznych
i instytucji, usługi w zakresie prowadzenia działalności charytatywnej,
usługi w zakresie mecenatu i sponsoringu finansowego, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo
w zakresie usług dotyczących nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, najem nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, ocena i wycena nieruchomości, wynajmowanie
powierzchni biurowych, informacja o powyższych usługach, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena i obrót nieruchomościami, ubezpieczenia, doradztwo w zakresie finansów i księgowości
dla przedsiębiorców, informacja o powyższych usługach, agencje nieruchomości, analizy w zakresie inwestycji, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, remontowe, instalacyjne, rozbiórkowe, usługi doradztwa budowlanego, usługi odnawiania budynków, usługi murarskie, malarskie,
dekarskie, montaże rusztowań, usługi nadzoru budowlanego w zakresie

(111) 293254
(220) 2016 04 12
(210) 454688
(151) 2016 12 13
(441) 2016 10 10
(732) SARZYŃSKA BARBARA KAZIMIERA PIEKARNIA SARZYŃSKI
BARBARA SARZYŃSKA, Kazimierz Dolny, PL.
(540) KAZIK
(510), (511) 32 koktajle, napoje bezalkoholowe, piwo, soki owocowe
i warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda,
33 napoje alkoholowe, 35 organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, reklama, usługi
handlu detalicznego koktajlami, napojami alkoholowymi, napojami
bezalkoholowymi, piwem, sokami owocowymi i warzywnymi, syropami, i innymi preparatami do produkcji napojów oraz wodą.
(111) 293255
(220) 2016 04 12
(210) 454691
(151) 2016 12 14
(441) 2016 10 10
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA, Wysokie
Mazowieckie, PL.
(540) la Polle
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 29 mleko, śmietana, jogurt, kefir, napoje i koktajle mleczne, masło, produkty mleczarskie, sery, 35 badania rynku, badania
opinii publicznej, badania marketingowe, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, wydawanie
materiałów reklamowych, działalność reklamowa i ogłoszeniowa,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, takich jak: ulotki, broszury, billbordy, foldery, plakaty, afisze, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz z wykorzystaniem Internetu wyrobów przemysłu spożywczego,
usługi agencji importowo-eksportowe.

(111) 293256
(220) 2016 04 12
(210) 454697
(151) 2016 12 13
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, PL.
(540) Salek 26
(540)

(111) 293259
(220) 2016 04 12
(210) 454703
(151) 2016 12 20
(441) 2016 10 10
(732) KALFAS ALINA, Kochanów, PL.
(540) ŻUREK Z KOCHANOWA rodzinna receptura bez konserwantów
(540)

Kolor znaku: czarny, beżowy
(531) 05.05.21, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 bulion, galaretki, dżemy, kompoty, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, owoce, preparaty do produkcji bulionu, przeciery pomidorowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców,
rosół, koncentraty na rosół, zupy, składniki do przyrządzania zup, zupy-przetwory.
(111) 293260
(220) 2016 04 12
(151) 2016 12 20
(441) 2016 10 10
(732) Unilever. N.V., Rotterdam, NL.
(540) LIPTON POINT Lipton
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czerwony, czarny, brązowy
(531) 02.01.23, 02.01.30, 02.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 publikacje drukowane, w tym materiały reklamowe,
marketingowe, informacyjne, oprawy i okładki książek, zeszytów, notesów, artykuły i materiały biurowe, szkolne, w tym przybory do pisania i rysowania, piórniki, teczki, torby, worki, pudełka, naklejki, zeszyty, notesy, bloki do pisania, rysowania, 25 odzież i nakrycia głowy,
w tym czapki, daszki, koszulki, podkoszulki, 28 gry i zabawki, w tym
maskotki, gry planszowe, 35 publikowanie tekstów reklamowych,
promocyjnych, handlowych, rozpowszechnianie, rozdawanie materiałów reklamowych, promocyjnych takich, jak: katalogi, broszury,
ulotki, kalendarze, długopisy, pióra, ołówki, kredki, odzież, nakrycia
głowy, koszulki, czapeczki, daszki, kubki, zabawki, maskotki, gry.
(111) 293257
(220) 2016 04 12
(210) 454700
(151) 2016 12 20
(441) 2016 10 10
(732) NOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, PL.
(540) HangNet
(510), (511) 16 oploty i osłonki dla przemysłu spożywczego, w tym
do wyrobów wędliniarskich i serów, wykonane z tworzyw sztucznych i syntetycznych, 22 siatki dla przemysłu spożywczego, w tym
do wyrobów mięsnych, wędliniarskich i serów, wykonane ze sznurka
z włókien naturalnych i syntetycznych: siatki elastyczne i nieelastyczne stosowane w przemyśle spożywczym.
(111) 293258
(220) 2016 04 12
(210) 454702
(151) 2016 12 20
(441) 2016 07 18
(732) COMPER FORNALCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Łódź, PL.
(540) COMPER. Fornalczyk & Wspólnicy
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, szary
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej.
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(210) 454704

Kolor znaku: żółty, czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 czajniki do herbaty, imbryki do herbaty, filiżanki
do herbaty, szklanki do herbaty, kubki do herbaty, pojemniki termiczne do napojów, 30 kawa, herbata i produkty na bazie herbaty,
gazowane i niegazowane napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbata i mrożona herbata w proszku, herbata ziołowa i napary
nie do celów medycznych, lody, lody jadalne, czekolady, ciasta, ciastka, cukier i miód, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 293261
(220) 2016 04 12
(151) 2016 12 13
(441) 2016 10 10
(732) SCHMIDT MAREK, Poznań, PL.
(540) CHMES Sama chemia
(540)

(210) 454707

(531) 03.07.12, 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 1 środki filtracyjne chemiczne i nie chemiczne zawarte w lej klasie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii
i drukowania, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, kleje i preparaty
klejące przeznaczone dla przemysłu, nawozy i produkty chemiczne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, detergenty
przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, w tym:
składniki i materiały chemiczne dla celów naukowych: składniki
i materiały chemiczne do zastosowania w kosmetykach: składniki
chemiczne dla budownictwa: składniki chemiczne dla uzdalniania
wody: mieszaniny i substancje chemiczne i organiczne dla obróbki
skór i tkanin, sole do celów przemysłowych, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu,
mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności
i napojów, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, w tym: środki
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dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty
i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły medyczne
i weterynaryjne, w tym: preparaty diagnostyczne: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze: opatrunki medyczne: materiały opatrunkowe i aplikatory, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi handlu detalicznego i hurtowego sprzedaży:
środków filtracyjnych chemicznych i nie chemicznych: preparatów
i materiałów chemicznych dla filmu, fotografii i drukowania: tworzyw sztucznych nieprzetworzonych: klejów i preparatów klejących
przeznaczonych dla przemysłu: nawozów i produktów chemicznych
przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa: detergentów
przeznaczonych dla procesów produkcyjnych i przemysłu: substancji, materiałów i preparatów chemicznych oraz surowców naturalnych: składników chemicznych dla budownictwa: składników chemicznych dla uzdatniania wody: mieszanin i substancji chemicznych
i organicznych dla obróbki skór i tkanin: soli do celów przemysłowych: żywic syntetycznych i nieprzetworzonych: skrobi przeznaczonych dla procesów produkcyjnych i przemysłu: kitów, wypełniaczy
i past przeznaczonych dla przemysłu: mieszanin chemicznych i organicznych do użytku w produkcji żywności i napojów, usługi handlu elektronicznego w zakresie sprzedaży: środków filtracyjnych
chemicznych i nie chemicznych: preparatów i materiałów chemicznych dla filmu, fotografii i drukowania: tworzyw w sztucznych nieprzetworzonych: klejów i preparatów klejących przeznaczonych dla
przemysłu: nawozów i produktów chemicznych przeznaczonych dla
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa: detergentów przeznaczonych
dla procesów produkcyjnych i przemysłu: substancji, materiałów
i preparatów chemicznych oraz surowców naturalnych: składników
chemicznych dla budownictwa: składników chemicznych dla uzdatniania wody: mieszanin i substancji chemicznych i organicznych dla
obróbki skór i tkanin: soli do celów przemysłowych: żywic syntetycznych i nieprzetworzonych: skrobi przeznaczonych dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kitów, wypełniaczy i past przeznaczonych
dla przemysłu: mieszanin chemicznych i organicznych do użytku
w produkcji żywności i napojów, 39 pakowanie i składowanie towarów, w tym: dzielenie na części i przepakowywanie towarów, magazynowanie towarów.

(111) 293262
(220) 2016 04 12
(210) 454709
(151) 2016 12 16
(441) 2016 10 10
(732) SCHMIDT MAREK, Poznań, PL.
(540) chmes
(510), (511) 1 środki filtracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte w tej klasie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu fotografii
i drukowania, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, kleje i preparaty
klejące przeznaczone dla przemysłu, nawozy i produkty chemiczne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, detergenty
przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, w tym:
składniki i materiały chemiczne dla celów naukowych: składniki
i materiały chemiczne do zastosowania w kosmetykach: składniki
chemiczne dla budownictwa: składniki chemiczne dla uzdatniania
wody: mieszaniny i substancje chemiczne i organiczne dla obróbki skór i tkanin, sole do celów przemysłowych, żywice syntetyczne
i nieprzetworzone, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji
żywności i napojów, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne,
w tym: środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezodoryzujące
i oczyszczające powietrze, substancje chłonne do higieny osobistej,
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne, w tym: preparaty diagnostyczne: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze: opatrunki medyczne: materiały
opatrunkowe i aplikatory, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi handlu detalicznego i hurtowego
sprzedaży: środków filtracyjnych chemicznych i nie chemicznych:
preparatów i materiałów chemicznych dla filmu, fotografii i drukowania: tworzyw sztucznych nieprzetworzonych: klejów i preparatów
klejących przeznaczonych dla przemysłu, nawozów i produktów
chemicznych przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa: detergentów przeznaczonych dla procesów produkcyjnych
i przemysłu: substancji, materiałów i preparatów chemicznych oraz
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surowców naturalnych: składników chemicznych dla budownictwa:
składników chemicznych dla uzdatniania wody: mieszanin i substancji chemicznych i organicznych dla obróbki skór i tkanin: soli do celów przemysłowych: żywic syntetycznych i nieprzetworzonych: skrobi przeznaczonych dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kitów,
wypełniaczy i past przeznaczonych dla przemysłu: mieszanin chemicznych i organicznych do użytku w produkcji żywności i napojów,
usługi handlu elektronicznego w zakresie sprzedaży: środków filtracyjnych chemicznych i nie chemicznych, preparatów i materiałów
chemicznych dla filmu, fotografii i drukowania, tworzy w sztucznych
nieprzetworzonych, klejów i preparatów klejących przeznaczonych
dla przemysłu, nawozów i produktów chemicznych przeznaczonych
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, detergentów przeznaczonych
dla procesów produkcyjnych i przemysłu, substancji, materiałów
i preparatów chemicznych oraz surowców naturalnych, składników
chemicznych dla budownictwa: składników chemicznych dla uzdatniania wody, mieszanin i substancji chemicznych i organicznych dla
obróbki skór i tkanin: soli do celów przemysłowych, żywic syntetycznych i nieprzetworzonych, skrobi przeznaczonych dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kitów, wypełniaczy i past przeznaczonych
dla przemysłu, mieszanin chemicznych i organicznych do użytku
w produkcji żywności i napojów, 39 pakowanie i składowanie towarów, w tym: dzielenie na części i przepakowywanie towarów, magazynowanie towarów.

(111) 293263
(220) 2016 04 13
(151) 2016 12 15
(441) 2016 10 10
(732) DOROS TADEUSZ, Gliwice, PL.
(540) Dewiza
(540)

(210) 454716

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 rachunkowość, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, audyt, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej.
(111) 293264
(220) 2016 04 13
(151) 2016 12 16
(441) 2016 10 10
(732) GOŁUBOWSKA AGNIESZKA, Kozy, PL. ;
(540) SRW SZKOLENIA ROZLICZENIA WDROŻENIA
(540)

(210) 454723

Kolor znaku: bordowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe (rachunkowość), przetwarzanie danych w dziedzinie transportu, usługi w zakresie sporządzania
listy płac, przetwarzanie danych w dziedzinie listy płac, 39 profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, 41 szkolenia biznesowe,
45 profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 293265
(220) 2016 04 13
(210) 454726
(151) 2016 12 09
(441) 2016 10 10
(732) SILESIA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaziska Górne, PL.
(540) Pristis Oil
(510), (511) 4 oleje do smarowania, oleje przemysłowe.
(111) 293266
(220) 2016 04 13
(151) 2016 12 09
(441) 2016 10 10
(732) PAYMAX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Paymax

(210) 454728
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(540)

(732) KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA AKCYJNA, Wolsztyn, PL.
(540) + Z nami warto
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, zielony, pomarańczowy, fioletowy,
różowy
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie finansowe i akcesoria do urządzeń
mobilnych, kas fiskalnych oraz dla innego punktu systemów sprzedaży,
karty magnetyczne zakodowane, interfejsy komputerowe [informatyka], magnetyczne nośniki danych, modemy, karty z układem scalonym
lub mikroprocesorem, programy komputerowe jako software ładowalny, 36 usługi finansowe, transfer elektroniczny kapitału, informacje bankowe, informacje finansowe, operacje bankowe, operacje finansowe,
operacje walutowe, transakcje finansowe, 38 wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, wypożyczanie modemów, transmisja plików
cyfrowych, łączność za pomocą telefonii komórkowej, łączność poprzez
terminale komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie modemów, transmisja plików cyfrowych, 42 programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, powielanie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, instalowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [saas].
(111) 293267
(220) 2016 04 13
(151) 2016 12 09
(441) 2016 10 10
(732) PAYMAX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Paymax
(540)

(210) 454729

Kolor znaku: niebieski, zielony, pomarańczowy, fioletowy, różowy,
szary
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie finansowe i akcesoria do urządzeń
mobilnych, kas, fiskalnych oraz dla innego punktu systemów sprzedaży,
karty magnetyczne zakodowane, interfejsy komputerowe [informatyka], magnetyczne nośniki danych, modemy, karty z układem scalonym
lub mikroprocesorem, programy komputerowe jako software ładowalny, 36 usługi finansowe, transfer elektroniczny kapitału, informacje
bankowe, informacje finansowe, banki z dostępem bezpośrednim np.
przez Internet [home banking], operacje bankowe, operacje finansowe,
operacje walutowe, transakcje finansowe, 38 wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, wypożyczanie modemów, transmisja plików
cyfrowych, łączność za pomocą telefonii komórkowej, łączność poprzez
terminale komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie modemów, transmisja plików cyfrowych, 42 programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, powielanie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, instalowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego: oprogramowanie jako usługa [saas].
(111) 293268
(151) 2016 12 16
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(220) 2016 04 13
(441) 2016 10 10

(210) 454732

(531) 01.15.11, 26.05.01, 27.05.01, 24.13.01
(510), (511) 9 aparaty do ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej, aparaty do automat)’ki przemysłowej, przekaźniki elektryczne,
przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, szafy rozdzielcze, jako urządzenia elektryczne, oraz alarmy i dzwonki, baterie, bezpieczniki,
cewki elektryczne i dławiki, elektrody, gniazda, ograniczniki, oporniki, przekaźniki, przyrządy i wskaźniki pomiarowe, styki, wtyczki
i inne kontakty, złącza, instalacje, kable i przewody elektryczne, korytka nośne kablowe i rury osłonowe do kabli, 11 elektryczny sprzęt
do oświetlania, lampy oświetleniowe, oprawy do lamp oświetleniowych, urządzenia do ogrzewania,, chłodzenia, suszenia, wentylacji
i klimatyzacji, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów z wyrobami elektrycznymi.
(111) 293269
(220) 2016 04 13
(210) 454733
(151) 2016 12 16
(441) 2016 10 10
(732) PRISTINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) stacja międzylesie
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, oraz administracja, organizacja i zarządzanie kwestami i akcjami charytatywnymi,
zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością
gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i doradztwo w tym zakresie,
informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja handlowa i doradztwo w zakresie reklamy radiowej,
prasowej, telewizyjnej, marketing i reklama bezpośrednia, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach handlowych i reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie próbek towarów,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem
środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
organizacja pokazów towarów i usług, badania rynku, prognozy
ekonomiczne, 36 zarządzanie nieruchomościami w tym: wynajem,
dzierżawa, administrowanie nieruchomościami, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlowych.
(111) 293270
(220) 2016 04 13
(210) 454734
(151) 2016 12 16
(441) 2016 10 10
(732) PRISTINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SM STACJA MIĘDZYLESIE
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnofioletowy, granatowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, oraz administracja, organizacja i zarządzanie kwestami i akcjami charytatywnymi,
zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością
gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i doradztwo w tym zakresie,
informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja handlowa i doradztwo w zakresie reklamy radiowej,
prasowej, telewizyjnej, marketing i reklama bezpośrednia, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach handlowych i reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie próbek towarów,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem
środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
organizacja pokazów towarów i usług, badania rynku, prognozy
ekonomiczne, 36 zarządzanie nieruchomościami w tym: wynajem,
dzierżawa, administrowanie nieruchomościami, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlowych.

(111) 293271
(220) 2016 04 13
(210) 454737
(151) 2016 12 16
(441) 2016 10 10
(732) MROCZYŃSKI MACIEJ, Warszawa, PL.
(540) KREATYWNE INDYWIDUALNE KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, pomarańczowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 działalność gospodarcza: informacja o działalności
gospodarczej oraz pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, wyceny handlowe, audyt, wywiad gospodarczy, doradztwo handlowe, prognozy
ekonomiczne, analiza kosztów, badanie opinii publicznej, badania
i analizy rynku, opinie i sondaże, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi porównywania cen,
dekoracja wystaw sklepowych, zarządzanie hotelami, usługi sekretarskie, fakturowanie, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, reklama, usługi, edycja i obróbka tekstów w szczególności tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, projektowanie materiałów
reklamowych, publikowanie tekstów i tekstów sponsorowanych uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklamy korespondencyjne,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklamy bilbordowe, reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie reklam
prasowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
tablic reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie kampanii reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, tworzenie programów lojalnościowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, marketing i badania marketingowe, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
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sortowanie danych w bazach komputerowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sprzedaż wyposażenia wnętrz
takiego jak: meble, drzwi, schowki, mechanizmy do mocowania i poruszania sprzętem RTV, AGD typu wysięgniki, uchwyty, rozsuwane
schody, meble ogrodowe, przenośne konstrukcje ogrodowe (altany, szopy), basenów kąpielowych, 37 doradztwo inżynieryjne, budownictwo, nadzór budowlany, informacja budowlana, izolowanie
budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja
o naprawach, rozbiórka budynków, montaż rusztowań, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem buldożerów, wynajem koparek,
wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
czyszczenie okien, oczyszczanie dróg, instalowanie drzwi i okien,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalowanie i naprawa pieców, montaż i naprawy instalacji grzewczych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind,
instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, montaż urządzeń kuchennych, kamieniarstwo,
wiercenie studni, ciesielstwo, usługi dekarskie, usługi hydrauliczne,
renowacja mebli, konserwacja mebli, naprawy tapicerskie, tapicerowanie mebli, stolarstwo meblowe i naprawy stolarskie, tapetowanie,
malowanie, lakierowanie, murowanie, szlifowanie, tynkowanie,piaskowanie, odnawianie dzieł sztuki, 42 badania techniczne, inżynieria
techniczna, projektowanie budynków, usługi architektoniczne, doradztwo architektoniczne, projektowanie i dekoracja wnętrz, opracowywanie projektów technicznych, stylizacja i wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy i badania geologiczne, planowanie urbanistyczne,
doradztwo w zakresie projektowania sieci i systemów sterowania
urządzeniami w budynkach, usługi projektowania systemów automatyki domowej i przemysłowej, systemów alarmowych, systemów
nadawczych, odbiorczych i systemów przesyłania danych, instalacje
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
kontrola jakości, miernictwo, testowanie materiałów, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, analizy systemów komputerowych, badania techniczne, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), projektowanie stoisk, wnętrz
sklepowych, stoisk ekspozycyjnych, projektowanie i opracowywanie
szaty graficznej wyrobów promocyjnych, gadżetów reklamowych,
przedmiotów upominków, digitalizacja dokumentów, obsługa baz
danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informatycznych
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trzecich, doradztwo w zakresie projektowanie i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie
danych komputerowych, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie technologii
informacyjnej (IT), usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników, w celu
organizowania grup, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych,
usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych
dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań,
imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich (social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji oprogramowania
komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi internetowego do-
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stawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające
lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową,
wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper łączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych
lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów
fotograficznych, tekstów, grafik i danych, oraz usługi komputerowe
w postaci stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio,
wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie
strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom on-line tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer takich informacji
na wiele stron internetowych.

(111) 293272
(220) 2016 04 13
(210) 454738
(151) 2016 12 13
(441) 2016 10 10
(732) WÓDKI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczyrk, PL.
(540) bista
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe (za wyjątkiem piwa).
(111) 293273
(220) 2016 04 13
(151) 2016 12 16
(441) 2016 10 10
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540)
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kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony
skóry twarzy, ciała i włosów, lecznicze: balsamy, maści, olejki, płyny,
sole, żele, kremy.

(111) 293274
(220) 2016 04 14
(210) 454742
(151) 2016 12 16
(441) 2016 10 10
(732) POMORSKIE CENTRUM NAPRAW POJAZDÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo, PL.
(540) www.PCNP.eu GRUPA SŁABEK
(540)

(210) 454741

(531) 26.01.01, 26.01.05
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony
dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające,
szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki
[kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia zębów,
żele do wybielania zębów, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki
eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż
do celów medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do perfum kwiatowych,
saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody,
ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty
do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby
do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów
kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko
oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów

(531) 18.01.07, 18.01.23, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 samochody, 37 obsługa i naprawa samochodów,
obsługa samochodów powypadkowych [naprawa], lakierowanie,
39 samochody (wypożyczanie), pomoc drogowa w przypadku awarii
samochodów (holowanie).
(111) 293275
(220) 2016 04 14
(210) 454744
(151) 2016 12 16
(441) 2016 10 10
(732) ALFA-BET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ALFA BET
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 06.07.06, 06.07.05, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe (szkielety ramowe)[budownictwo], konstrukcje stalowe [stalowe], 37 budownictwo, budownictwo
przemysłowe, doradztwo inżynieryjne, budownictwo przemysłowe,
budowlany (nadzór), murowanie, tynkowanie, usługi dekarskie, izolowanie budynków, 42 budynki (projektowanie).
(111) 293276
(220) 2016 04 14
(210) 454751
(151) 2016 12 23
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) polaris pure
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane
i niegazowane.
(111) 293277
(220) 2016 04 14
(210) 454752
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 18
(732) SZCZEPANIAK KRZYSZTOF FIRMA GESTO, Katowice, PL.
(540) GESTO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, elementy budowlane betonowe, elementy budowlane konstrukcyjne niemetalowe, elementy
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budowlane wykończeniowe niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, podpory niemetalowe, słupy niemetalowe, szalunki niemetalowe do betonu,
ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, wykładziny
niemetalowe dla budownictwa, wytwory wykonane z betonu,
37 budownictwo przemysłowe, nadzór budowlany, roboty wydobywcze w górnictwie, 42 badania geologiczne, ekspertyzy geologiczne, inżynieria techniczna, opracowywanie projektów technicznych.

(111) 293278
(220) 2016 04 14
(210) 454753
(151) 2016 12 23
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mr magic spring garden
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi.
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sortowanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 przesyłanie informacji za pośrednictwem
sieci, terminali, światłowodów, komunikacja radiowa, zakładanie
i używanie cyfrowych linii radiowych, opracowywanie systemów
informatycznych wspomagania operatora telekomunikacyjnego,
42 oprogramowanie komputerowe dotyczące: obsługi klienta,
zarządzania firmą, inżynierii ruchu, transmisji danych z urządzeń
przemysłowych, telekomunikacyjnych, ekspertyzy i doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, doradztwo techniczne w zakresie
sprzętu komputerowego, sieci i oprogramowania komputerowego,
doradztwo i projektowanie w zakresie aparatury automatyki przemysłowej.

(210) 454754

(111) 293282
(220) 2016 04 14
(210) 454782
(151) 2016 12 13
(441) 2016 10 10
(732) BIURO PROMOCJI I REKLAMY GENERALCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Poznań, PL.
(540) PORADNIK HANDLOWCA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 24.17.25
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne i etui na okulary, 14 biżuteria, zegarki, 18 parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, torby,
walizki, torebki, portfele, portmonetki, sakiewki, teczki i aktówki, tornistry szkolne, saszetki biodrowe, plecaki, etui, futerały, kosmetyczki
i kuferki kosmetyczne, paski, pokrowce, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy.

Kolor znaku: ciemnoniebieski, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 afisze, albumy, broszury,
czasopisma, fotografie, gazety, grafiki, kalendarze, książki, mapy,
prospekty, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
kartki okolicznościowe, 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie badania opinii, usługi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji
handlowej: usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej,
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie wynajmowania miejsca dla umieszczenia ogłoszeń.

(111) 293279
(220) 2016 04 14
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TOM & ROSE
(540)

(111) 293280
(220) 2016 04 14
(151) 2016 12 19
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ESSENCE OF LUXURY
(540)

(210) 454756

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 płyny i proszki do prania, wybielacze, płyny do płukania, środki do czyszczenia.
(111) 293281
(220) 2016 04 14
(151) 2016 12 23
(441) 2016 10 10
(732) WASKO SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, PL.
(540) WASKO
(540)

(210) 454758

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, aparatura kontrolno-pomiarowa, 35 usługi pośrednictwa w sprzedaży
maszyn biurowych i sprzętu komputerowego, aparatury kontrolno-pomiarowej, komputerowe bazy danych: pozyskiwanie danych
do systemów informatycznych, systematyzacja danych w systemach komputerowych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,

(111) 293283
(220) 2016 04 14
(210) 454783
(151) 2016 12 13
(441) 2016 09 12
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SOŁTYSOWEJ
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kiełbasa, pasztet,
wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa.
(111) 293284
(220) 2016 04 14
(210) 454785
(151) 2016 12 13
(441) 2016 10 10
(732) ENHANCED PROPERTY AND EQUITY FUND SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EPEF
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.06, 26.04.09
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, pożyczki (usługi finansowe), transakcje finansowe, kredytowanie pod zastaw.
(111) 293285
(220) 2016 04 14
(210) 454786
(151) 2016 12 22
(441) 2016 10 10
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów, PL.
(540) eva simply
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(540)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielęgnacji
ciała, rąk i włosów.
(111) 293286
(220) 2016 04 14
(151) 2016 12 13
(441) 2016 10 10
(732) PERCHEL SEBASTIAN, Warszawa, PL.
(540) dziki ryż
(540)

(210) 454787

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, informacja
handlowa, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, informacja o działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, doradztwo handlowe, wyceny handlowe, prognozy ekonomiczne analiza rynku, rynkowe badania, analiza kosztów, księgowość, fakturowanie, rachunkowość, opinie i sondaże, sporządzanie sprawozdań rachunkowych,
zestawienia statystyczne, przygotowywanie zeznań podatkowych,
usługi w porównywaniu cen, usługi w zakresie zaopatrzenia osób
trzecich i zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, powielanie dokumentów, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, komputerowe
zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, statystyczne zestawienia, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, marketing, telemarketing,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie
wystaw sklepowych, poszukiwanie w zakresie patronatu, edycja
tekstów, obróbka tekstów, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
projektowanie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie sponsorowanych tekstów, upowszechnianie
materiału reklamowego, uaktualnienie materiałów reklamowych,
dystrybucja i rozpowszechnianie i kolportaż ogłoszeń i materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), rozlepianie
plakatów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem bilbordów i tablic
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów
reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, reklama billboardowa, transkrypcja formy wiadomości
i komunikatów, wynajem dystrybutorów automatycznych, sprzedaż:
gotowych dań do spożycia w tym sprzedaż poprzez centrale telefoniczne (call center) oraz Internet, sprzedaż artykułów cukierniczo
– piekarniczych, mięsa, wędlin, drobiu, dziczyzny, podrobów oraz
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przetworów z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, podrobów, 41 edukacja,
nauczanie, pokazy i kształcenie praktyczne, fotografie, gry i usługi
świadczone on-line, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, planowanie przyjęć, organizowanie przyjęć, organizowanie balów, organizowanie warsztatów kulinarnych dla dorosłych
i dla dzieci, organizowanie i prowadzenia warsztatów i szkoleń, koncertów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów
w zakresie edukacji lub rozrywki, organizacja wystaw związanych
z kulturą lub edukacją, wypożyczanie dekoracji teatralnych, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb
organizacji zajęć i imprez o charakterze rozrywkowym, kulturalnym,
sportowym lub edukacyjnym, usługi informacyjne dotyczące imprez
o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, 43 bary szybkiej obsługi i snack-bary, usługi barowe, kafeterie
i bufety, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, hotele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja
kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie konstrukcji
przenośnych, wypożyczanie namiotów, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, wypożyczanie
urządzeń do gotowania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi
i narady, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej.

(111) 293287
(220) 2016 04 14
(210) 454788
(151) 2016 12 13
(441) 2016 10 10
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 26.07.25, 26.13.25, 25.07.08, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe,
mleczno-owocowe, jogurty, kefiry, produkty serowarskie, twarogi,
sery rozdrobnione, sery żółte, masło, dania i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe desery,
przeciery, musy, sałatki, dżemy i marmolady owocowe, pasty owocowe, kompoty, mrożone owoce, produkty mleczne z dodatkami
owocowymi, desery jogurtowe z owocami, chrupki i chipsy warzywne i owocowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, wyroby wędliniarskie, buliony, koncentraty bulionu, rosołu, konserwy mięsne, rybne, drobiowe, z dziczyzny, pasztety mięsne, pasty
rybne, smalec, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, dżemy, kompoty, dania gotowe,
mrożone i instant na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, owoców,
warzyw, potrawy na bazie ryb, dania gotowe na bazie ryb i częściowo przygotowane do spożycia, także w postaci zamrożonej, ekstrakty rybne, ryby w puszkach, mrożone gotowane ryby, ryby suszone,
solone, wędzone, marynowane i konserwowane, konserwy rybne,
ryby w oliwie, płatki suszonej ryby, kotleciki rybne, filety rybne, filety rybne w zalewach i sosach, sałatki rybno-warzywne, pasty i pasztety rybne, zupy rybne, galaretki jadalne rybne i ryby w galarecie,
kanapki i sandwicze z nadzieniami rybnymi, 30 budynie, puddingi,
kleiki na bazie mleka, mrożone kremy i desery o różnych smakach
na bazie mleka i produktów mlecznych z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli. owoców, kawy, kakao, czekolady, dania i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie produktów zawartych
w tej klasie, produkty zbożowe, przekąski zbożowe, ryżowe, mąka
i żywność na bazie mąki, płatki owsiane, przyprawy, kakao, kawa,
produkty kakaowe, kawowe i kawo-pochodne, syropy o smaku kawowym, czekolady z dodatkiem kawy, napoje czekoladowe z mlekiem, herbaty rozpuszczalne, herbaty sypkie, herbaty smakowe,
herbaty ziołowe i owocowe nie do celów leczniczych, herbaty do zaparzania, herbaty w torebkach, herbaty mrożone, słodycze i wyroby
cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, desery mrożone, mrożone
ciasta jogurtowe, mrożone jogurty, słodycze piankowe, czekolado-
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we, lodowe, musy, cukierki, słodycze nielecznicze wielosmakowe
i do żucia, toffi, dropsy owocowe, karmelki, owocowe galaretki, żelki,
guma do żucia, słodycze w postaci krówek, nugatów, lizaków, słodycze miętowe, desery mrożone i schłodzone, desery lodowe, desery
z muesli, desery na bazie cukru, desery na bazie czekolady, pralinki,
cukierki, biszkopty, herbatniki, krakersy, chipsy i chrupki zbożowe,
ciastka z owocami, ciastka owsiane i herbaciane, ciastka z kremem,
ciastka migdałowe, czekoladowe, z budyniem, wafle i rurki waflowe, batony: czekoladowe, zbożowe, na bazie zbóż, na bazie ziaren
i orzechów, galaretki owocowe, 32 napoje serwatkowe, soki i napoje
owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, syropy owocowe, skoncentrowane soki
owocowe, gazowane soki owocowe, koktajle owocowe, napoje mrożone na bazie owoców.

(111) 293288
(220) 2016 04 14
(210) 454790
(151) 2016 12 13
(441) 2016 10 10
(732) FUNDACJA SEDEKA ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, Warszawa, PL.
(540) SEDEKA
(510), (511) 35 reklama-rozpowszechnianie materiałów, ulotki, prospekty, druki, próbki, reklamowe publikowanie tekstów-pisma, książki, folderki i inne publikacje, reklamy korespondencyjne.
(111) 293289
(220) 2016 04 14
(210) 454791
(151) 2016 12 13
(441) 2016 10 10
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, PL.
(540) CASAMILO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka brukowa,
płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały
budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły
niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie
schodowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania,
37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania kostki brukowej.
(111) 293290
(220) 2016 04 14
(210) 454792
(151) 2016 12 13
(441) 2016 10 10
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, zielony
(531) 26.07.25, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe, mleczno-owocowe, jogurty, kefiry, produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione, sery żółte, masło, dania i desery gotowe,
mrożone i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe
desery, przeciery, musy. sałatki, dżemy i marmolady owocowe, pasty owocowe, kompoty, mrożone owoce, produkty mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe z owocami, chrupki i chipsy
warzywne i owocowe, mięso, ryby, drób. dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, wyroby wędliniarskie, buliony, koncentraty bulionu,
rosołu, konserwy mięsne, rybne, drobiowe, z dziczyzny, pasztety
mięsne, pasty rybne, smalec, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, dżemy, kompoty,
dania gotowe, mrożone i instant na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, owoców, warzyw, potrawy na bazie ryb, dania gotowe na bazie
ryb i częściowo przygotowane do spożycia, także w postaci zamrożonej, ekstrakty rybne, ryby w puszkach, mrożone gotowane ryby,
ryby suszone, solone, wędzone, marynowane i konserwowane,
konserwy rybne, ryby w oliwie, płatki suszonej ryby, kotleciki rybne, filety rybne, filety rybne w zalewach i sosach, sałatki rybno-warzywne, pasty i pasztety rybne, zupy rybne, galaretki jadalne rybne
i ryby w galarecie, kanapki i sandwicze z nadzieniami rybnymi, produkty, półprodukty i napoje mleczne lub z przewagą mleka, napoje
i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe, mleczno-owocowe, jogurty, kefiry, produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione, sery żółte, masło, dania i desery gotowe, mrożone i w proszku
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na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe desery, przeciery, musy,
sałatki, dżemy i marmolady owocowe, pasty owocowe, kompoty,
mrożone owoce, produkty mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe z owocami, chrupki i chipsy warzywne i owocowe,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, wyroby
wędliniarskie, buliony, koncentraty bulionu, rosołu, konserwy mięsne, rybne, drobiowe, z dziczyzny, pasztety mięsne, pasty rybne,
smalec, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, dżemy, kompoty, dania gotowe, mrożone i instant na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, owoców, warzyw, potrawy na bazie ryb, dania gotowe na bazie ryb i częściowo
przygotowane do spożycia, także w postaci zamrożonej, ekstrakty
rybne, ryby w puszkach, mrożone gotowane ryby, ryby suszone,
solone, wędzone, marynowane i konserwowane, konserwy rybne,
ryby w oliwie, płatki suszonej ryby, kotleciki rybne, filety rybne, filety rybne w zalewach i sosach, sałatki rybno-warzywne, pasty i pasztety rybne, zupy rybne, galaretki jadalne rybne i ryby w galarecie,
kanapki i sandwicze z nadzieniami rybnymi, 30 budynie, puddingi, kleiki na bazie mleka, mrożone kremy i desery o różnych smakach na bazie mleka i produktów mlecznych z dodatkiem płatków
zbożowych, zbóż, muesli, owoców, kawy, kakao, czekolady, dania
i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie produktów zawartych w tej klasie, produkty zbożowe, przekąski zbożowe, ryżowe,
mąka i żywność na bazie mąki, płatki owsiane, przyprawy, kakao,
kawa, produkty kakaowe, kawowe i kawo-pochodne, syropy o smaku kawowym, czekolady z dodatkiem kawy, napoje czekoladowe
z mlekiem, herbaty rozpuszczalne, herbaty sypkie, herbaty smakowe, herbaty ziołowe i owocowe nie do celów leczniczych, herbaty
do zaparzania, herbaty w torebkach, herbaty mrożone, słodycze
i wyroby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, desery mrożone,
mrożone ciasta jogurtowe, mrożone jogurty, słodycze piankowe,
czekoladowe, lodowe, musy, cukierki, słodycze nielecznicze wielosmakowe i do żucia, toffi, dropsy owocowe, karmelki, owocowe galaretki, żelki, guma do żucia, słodycze w postaci krówek, nugatów,
lizaków, słodycze miętowe, desery mrożone i schłodzone, desery
lodowe, desery z muesli, desery na bazie cukru, desery na bazie
czekolady, pralinki, cukierki, biszkopty, herbatniki, krakersy, chipsy
i chrupki zbożowe, ciastka z owocami, ciastka owsiane i herbaciane,
ciastka z kremem, ciastka migdałowe, czekoladowe, z budyniem,
wafle i rurki waflowe, batony: czekoladowe, zbożowe, na bazie
zbóż, na bazie ziaren i orzechów, galaretki owocowe, 32 napoje serwatkowe, soki i napoje owocowe, warzywne, owocowo-warzywne,
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, syropy owocowe, skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, koktajle owocowe, napoje mrożone na bazie owoców.

(111) 293291
(220) 2016 05 12
(210) 456239
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) PIECZYŃSKA ROMANA, WRÓBLEWSKA JUSTYNA
BRANDFACE SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) BRANDFACE
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, badania
rynku, analizy rynku, rynkowe badania, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, marketing, uaktualnianie
materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama billboardowa, uaktualnienia materiałów
reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, przygotowywanie reklam prasowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 42 usługi artystów grafików, projektowanie opakowań,
wzornictwo przemysłowe.
(111) 293292
(220) 2016 05 12
(210) 456240
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eden Canarian sun
(510), (511) 3 płyny i proszki do prania, wybielacze, płyny do płukania, środki do czyszczenia.
(111) 293293
(151) 2016 12 21

(220) 2016 05 12
(441) 2016 08 29

(210) 456241
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(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eden Canadian forest
(510), (511) 3 płyny i proszki do prania, wybielacze, płyny do płukania, środki do czyszczenia.
(111) 293294
(220) 2016 05 12
(210) 456249
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) FOSSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tuszyn, PL.
(540) DERBY JEANS ORIGINAL SINCE 1981 Fossil Sp. z o.o.
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.20, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież jeansowa, spodnie, kurtki, spódnice, koszule,
odzież.
(111) 293295
(220) 2016 05 13
(151) 2016 12 23
(441) 2016 08 16
(732) VACATION CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Vacation Club
(540)

(210) 456356

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 07.01.08, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, reklamy, reklamy radiowe, reklamy korespondencyjne, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama telewizyjna, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie reklam prasowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi
porównywania cen, 36 agencje mieszkaniowe, wynajem mieszkań,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie
i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, udostępnianie miejsca
na serwerach dla stron internetowych, programowanie komputerowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, 43 hotele, pensjonaty, usługi
hotelarskie, usługi pensjonatowe, biura jako agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc
w hotelach.
(111) 293296
(220) 2016 05 12
(210) 456280
(151) 2016 12 30
(441) 2016 07 18
(732) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) MELOCOTTON
(510), (511) 24 pościel, bielizna pościelowa, jednorazowa pościel
tekstylna, wsypa-bielizna pościelowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, narzuty pikowane-artykuły pościelowe, bielizna pościelowa i koce, bielizna pościelowa i stołowa, tkaniny pościelowe w formie śpiworów, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, bielizna
pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, tkaniny tekstylne
do użytku w produkcji pościeli, materiały tekstylne w belach używane do produkcji nakryć do pościeli, flanela, flanela sanitarna, fla-
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nela-tkanina, 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, usługi w zakresie analizy rynków
dotyczące sprzedaży towarów, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług.

(111) 293297
(220) 2016 05 13
(210) 456317
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) SUCHARSKI PAWEŁ EULALIA SUCHARSKA VIP CATERING
SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa, PL.
(540) Dieta lekki kęs
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność, a mianowicie: usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), restauracje, samoobsługa
[restauracje], dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach i barach, kafeterie [bufety], oferowanie żywności i napojów w bistrach, przygotowywanie
i zaopatrzenie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące dania
na wynos, restauracje samoobsługowe, usługi kawiarni, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracyjne, usługi
snack – barów, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie kafeteriii.
(111) 293298
(220) 2016 05 13
(210) 456320
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) AMII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) FIT narko
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura do analizy krwi, aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
aparaty i instrumenty medyczne.
(111) 293299
(220) 2016 05 13
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) LOUS WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LOUS WARSAW
(540)

(210) 456324

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
(111) 293300
(220) 2016 05 13
(210) 456339
(151) 2016 12 23
(441) 2016 08 16
(732) STRAPAGIEL HIERONIM, Kalisz, PL.
(540) GIEWONT
(510), (511) 34 papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania.
(111) 293301
(220) 2016 05 13
(210) 456340
(151) 2016 12 23
(441) 2016 08 16
(732) STRAPAGIEL HIERONIM, Kalisz, PL.
(540) JOHN ROLFE
(510), (511) 34 papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania.
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(111) 293302
(220) 2016 05 13
(210) 456343
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 16
(732) STRAPAGIEL HIERONIM, Kalisz, PL.
(540) ZAKOPCE
(510), (511) 34 papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania.
(111) 293303
(220) 2016 05 13
(151) 2016 12 14
(441) 2016 08 16
(732) STELMACH FRANCISZEK, Rumia, PL.
(540) II FS Stelmach
(540)

(210) 456364

Kolor znaku: czarny, fioletowy, szary, biały
(531) 05.05.19, 05.05.20, 24.17.01, 24.17.10, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 płytki podłogowe metalowe, 21 butelki, 42 projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 293304
(220) 2016 05 13
(210) 456366
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) WRZESIŃSKI RYSZARD VIPERA COSMETICS, Piaseczno, PL.
(540) TuTu
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, kosmetyki do makijażu, kosmetyki upiększające, artykuły
perfumeryjne, dezodoranty, mydła, kosmetyki dla dzieci, zestawy kosmetyków, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym.
(111) 293305
(220) 2016 05 14
(210) 456384
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) GOZDEK DAMIAN, Radomsko, PL.
(540) Dr Alpha
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty witaminowe, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne dodatki do żywności, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
dodatki odżywcze do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla
celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, nalewki do celów leczniczych, napoje lecznicze, preparaty medyczne
do odchudzania, 32 napoje izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, wody mineralne i gazowane, wody stołowe, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, preparaty do produkcji napojów, esencje
do produkcji napojów, ekstrakty owocowe, napoje i soki owocowe,
nektary owocowe, syropy owocowe.
(111) 293306
(220) 2016 05 14
(210) 456385
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) ZAJĄC MAGDALENA, Łódź, PL.
(540) Odkrywca
(510), (511) 9 przyrządy fotograficzne, dyski, nośniki danych, komputery, wyposażenie do komputerów, filmy nagrane, urządzenia
do kopiowania, gry telewizyjne i komputerowe nagrane na nośniki
danych, odzież ochronna specjalistyczna-chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, monitory, urządzenia i przyrządy
do wykrywania metali, programy komputerowe, sprzęt audio, nośniki dźwięku, obrazu, telefony, telewizory, publikacje elektroniczne,
publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje elektroniczne do pobrania, 16 wydawnictwa w formie papierowej, książki, czasopisma, albumy, afisze, atlasy, kalendarze, artykuły biurowe,
gazety, ulotki, mapy, katalogi, albumy, broszury, druki, fotografie,
matryce, obrazy, pocztówki, 25 odzież, obuwie, obuwie turystyczne,
sportowe, nakrycia głowy, ubrania, 28 sprzęt sportowy, turystyczny
i rekreacyjny, gry, przyrządy sportowe i turystyczne, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym przez Internet przyrządów fotograficznych,
dysków, dyskietek, komputerów, wyposażenia do komputerów, filmów, urządzeń do kopiowania, gier telewizyjnych, odzieży ochronnej
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specjalistycznej chroniącej przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, monitorów, urządzeń i przyrządów do wykrywania metali,
programów komputerowych, sprzętu audio, nośników dźwięku i obrazu, telefonów, telewizorów, publikacji elektronicznych, publikacji
elektronicznych zarejestrowanych na nośnikach komputerowych,
publikacji w formie elektronicznej do pobrania, publikacji elektronicznych do pobrania w postaci magazynów, publikacje w postaci
elektronicznej z Internetu, publikacji elektronicznych do pobrania,
wydawnictw, książek, czasopism, albumów, afiszów, atlasów, kalendarzy, artykułów biurowych, wyrobów papierniczych, druków,
fotografii, matryc, obrazów, pocztówek, odzieży, obuwia, obuwia
turystycznego, sportowego, nakryć głowy, ubrań, sprzętu sportowego, turystycznego i rekreacyjnego, gier, przyrządów sportowych
i turystycznych, usługi reklamowe, badania rynku, usługi-informacji
handlowej, doradztwo gospodarcze, 38 udostępniania baz danych,
41 prowadzenie i organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń,
rozrywki sportowej, muzycznej i edukacyjnej, widowisk, spektakli,
usługi wydawnicze, doradztwo turystyczne i wypoczynkowe, 42 badania geologiczne, archeologiczne, poszukiwanie metali i bogactw
naturalnych, usługi internetowe w zakresie opracowywania stron internetowych dotyczące uzyskiwania informacji dotyczącej towarów
i usług wymienionych w wykazie.

(111) 293307
(220) 2016 05 16
(210) 456396
(151) 2016 12 23
(441) 2016 08 29
(732) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) V
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i materiałów imitujących skórę: torby, torebki, portfele, portmonetki, paski, teczki, parasolki, 25 ubrania,
apaszki, chustki, poszetki, szelki, buty, okrycia głowy, koszule, garnitury, spodnie, okrycia wierzchnie jako odzież, 35 reklama, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w sklepach.
(111) 293308
(220) 2016 05 16
(210) 456432
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) UNITED BEVERAGES SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) CHŁOPSKA PĘDZONA Ten produkt powstał na bazie
wyjątkowo starannie dobranych składników oraz unikalnych
receptur pielęgnowanych od pokoleń z poszanowaniem
najlepszych tradycji związanych z domowym wyrobem
najprzedniejszych trunków.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnopomarańczowy, złoty, biały,
szary, srebrny, jasnobrązowy, brązowy, czarny
(531) 02.01.13, 06.07.04, 06.07.07, 06.07.08, 06.19.11, 06.19.13,
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25.01.15, 25.01.19, 25.01.05, 26.11.03, 24.17.02, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 21 buteleczki, butelki, flaszeczki, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, kieliszki, kryształ [wyroby szklane],
wiaderka do kostek lodu, mieszadełka do koktajli, naczynia do mieszania koktajli [shakery], naczynia do picia, przybory kuchenne, szkło
[naczynia], 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, wódka.
(111) 293309
(220) 2016 05 16
(210) 456461
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ,
Mirków, PL.
(540) RIPIT
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
(111) 293310
(220) 2016 05 16
(210) 456462
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 16
(732) GADOMSKI PIOTR BIURO ARCHITEKTONICZNE GADOMSCY,
Olsztyn, PL.
(540) Archiserwis
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocja i reklama towarów
i usług przy pomocy przekazu elektronicznego,, 42 doradztwo architektoniczne, projektowanie budynków, usługi architektoniczne,
administrowanie i zarządzanie portalami, serwisami internetowymi.
(111) 293311
(220) 2016 05 16
(210) 456487
(151) 2016 12 29
(441) 2016 09 12
(732) FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SEMACO J. SKAŁOŃ, M.
STROJNIAK SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) Inventex
(540)

Kolor znaku: beżowy, fioletowy, pomarańczowy
(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 urządzenia do automatycznego krojenia materiałów
tekstylnych, 9 programy komputerowe, plotery.
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pompony dla cheerleaderek, figurki zabawkowe z ruchomymi elementami, figurki zabawkowe z możliwością przekształcania w różne
kształty, figurki [modele w zmniejszonej skali], figurki do zabawy,
modelowane figurki zabawkowe z tworzyw sztucznych, zestawy zabawkowe do figurek akcji, figurki zabawkowe do kolekcjonowania,
zabawki sprzedawane w formie zestawów.

(111) 293313
(220) 2016 05 16
(210) 456489
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 16
(732) PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Zuzanna
(540)

Kolor znaku: biały, szary, brązowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 lalki, domki dla lalek, ubranka dla lalek, akcesoria dla
lalek, akcesoria do ubranek dla lalek, meble do domków dla lalek, pokoiki dla lalek, zestawy zabawkowe dla lalek, łóżka dla lalek, butelki
do karmienia lalek, biżuteria dla lalek, wózki dla lalek, nakrycia głowy
dla lalek, buty dla lalek, kostiumy będące przedmiotami do zabawy
dla dzieci, maski na twarz będące zabawkami, biżuteria zabawkowa,
zestawy do zabawy, imitacje artykułów toaletowych będące zabawkami, różdżki do zabawy, kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania],
pompony dla cheerleaderek, figurki zabawkowe z ruchomymi elementami, figurki zabawkowe z możliwością przekształcania w różne
kształty, figurki [modele w zmniejszonej skali], figurki do zabawy,
modelowane figurki zabawkowe z tworzyw sztucznych, zestawy zabawkowe do figurek akcji, figurki zabawkowe do kolekcjonowania,
zabawki sprzedawane w formie zestawów.
(111) 293314
(220) 2016 05 16
(210) 456506
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 16
(732) MŁOCHOWSKI MICHAŁ BIURO USŁUGOWO-DORADCZE,
Poznań, PL.
(540) SOCHECK
(540)

(111) 293312
(220) 2016 05 16
(210) 456488
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 16
(732) PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Zuzanna
(540)
Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 01.15.15, 05.07.11, 05.07.22, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zupy, sałatki owocowe, warzywne, koktajle mleczne,
32 soki owocowe, warzywne, lemoniady, 43 restauracje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi.

Kolor znaku: biały, szary, srebrny, niebieski, czerwony, różowy,
brązowy, czarny
(531) 17.02.01, 17.02.02, 24.09.02, 24.09.07, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 28 lalki, domki dla lalek, ubranka dla lalek, akcesoria dla
lalek, akcesoria do ubranek dla lalek, meble do domków dla lalek, pokoiki dla lalek, zestawy zabawkowe dla lalek, łóżka dla lalek, butelki
do karmienia lalek, biżuteria dla lalek, wózki dla lalek, nakrycia głowy
dla lalek, buty dla lalek, kostiumy będące przedmiotami do zabawy
dla dzieci, maski na twarz będące zabawkami, biżuteria zabawkowa,
zestawy do zabawy, imitacje artykułów toaletowych będące zabawkami, różdżki do zabawy, kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania],

(111) 293315
(220) 2016 05 16
(210) 456507
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 16
(732) STOWARZYSZENIE SPORT DLA KAŻDEGO, Wągrowiec, PL.
(540) CITYTRAIL
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, chronometraż
imprez sportowych, organizowanie obozów sportowych.
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(111) 293316
(220) 2016 05 16
(210) 456516
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) ENERGOAPARATURA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) e ENERGOAPARATURA
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 9 szafy, tablice i pulpity sterownicze oraz urządzenia
kontrolno-pomiarowe, występujące w instalacjach automatyki pomiarów i sterowania obiektami przemysłowymi, elementy automatyki sterowniczej oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe, występujące w instalacjach automatyki pomiarów i sterowania obiektami
przemysłowymi, elementy automatyki, 37 montaż i rozruch układów
pomiarowych i automatyki, 40 kompletowanie materiałów na zamówienie osób trzecich, 42 projektowanie w zakresie automatyki i pomiarów oraz w zakresie instalacji elektrycznych.
(111) 293317
(220) 2016 05 16
(210) 456529
(151) 2016 12 14
(441) 2016 08 16
(732) AJ FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) ChiChi 4U CHIPS & CHICKEN
(540)
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(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 gotowe produkty mięsne mrożone, burgery, frytki
mrożone, 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(111) 293320
(220) 2016 05 16
(210) 456533
(151) 2016 12 14
(441) 2016 08 16
(732) AJ FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) ajfood
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 gotowe produkty mięsne mrożone, ser mrożony,
tłuszcz wołowy, 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach.
(111) 293321
(220) 2016 05 17
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) WALCZEWSKI GRZEGORZ, Zakopane, PL.
(540) zimny drań
(540)

(210) 456569

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 gotowe produkty mięsne mrożone, burgery, frytki
mrożone, 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(111) 293318
(220) 2016 05 16
(210) 456530
(151) 2016 12 14
(441) 2016 08 16
(732) AJ FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) ChiChi 4U
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 gotowe produkty mięsne mrożone, burgery, frytki
mrożone, 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(111) 293319
(220) 2016 05 16
(210) 456532
(151) 2016 12 14
(441) 2016 08 16
(732) AJ FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) ChiChi 4U

(531) 02.01.01, 02.01.16, 02.01.23, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały drukowane: próbki, prospekty, broszury, foldery, banery, druki handlowe,
etykiety na wino, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne:
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów: prezentacja towarów i usług, organizowanie pokazów towarów handlowych,
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
40 usługi druku na odzieży, drukowanie, na zamówienie, nazw firm
oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, fotograficzne wytrawianie artykułów odzieżowych.
(111) 293322
(220) 2016 05 17
(210) 456602
(151) 2016 12 29
(441) 2016 09 12
(732) OAO Melon Fashion Group, Sankt-Petersburg, RU.
(540) befree
(540)

Kolor znaku: biały, turkusowy
(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 3 preparaty ścierne, odkamieniacze dla celów gospodarstwa domowego, preparaty antystatyczne do użytku domowego,
preparaty zapachowe do powietrza, płyny do szyb samochodowych,
olejki eteryczne, balsamy inne niż do celów medycznych, błyszczyki,
wata do celów kosmetycznych, saszetki zapachowe do bielizny, kleje
do celów kosmetycznych, preparaty chroniące przed słońcem, wody
zapachowe, wody toaletowe, kremy do skóry, wosk szewski, wosk
do polerowania, woski krawieckie, żele do masażu inne niż do celów
medycznych, dentystyczne żele wybielające, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, preparaty do depilacji, perfumy, smary do celów kosmetycznych, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, ołówki kosmetyczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, barwniki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakier do paznokci, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, maseczki kosmetyczne, oleje do perfum i zapachów, oleje
do czyszczenia, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki eteryczne, mleczka do celów toaletowych, mydło, zestawy kosmetyczne, naklejki na paznokcie, sztuczne paznokcie, wody kolońskie,
pałeczki bawełniane do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia
zębów, pumeks, etui na szminki, odświeżacze oddechu, pomadki, pomady do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty do kąpieli nie do celów medycznych, produkty toaletowe,
preparaty do trwałej ondulacji włosów, preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodoryzujących, płyny do płukania ust nie do celów
medycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty
do demakijażu, preparaty do pielęgnacji paznokci, krochmal do nadawania połysku praniu, środki zmiękczające tkaniny stosowane w praniu, wybielacze do prania, preparaty do usuwania lakieru, preparaty
czyszczące, preparaty do prania, skrobia do prania, krem do obuwia,
preparaty chemiczne do rozjaśniania kolorów do celów domowych,
odplamiacze, konserwanty do zabezpieczania skóry, puder do makijażu, sztuczne rzęsy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
potpourri, sole do kąpieli nie do celów medycznych, kosmetyki
do brwi, preparaty do opalania, farby do włosów, neutralizatory
do trwałej ondulacji, preparaty kosmetyczne do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kosmetyki, tusz do rzęs, detergenty
inne niż do stosowania w działalności produkcyjnej oraz do celów medycznych, odtłuszczacze inne niż do stosowania w procesach produkcyjnych, szampony, esencje eteryczne, 9 okulary 3D, znaczniki elektroniczne do towarów, magnetyczne karty identyfikacyjne, kodowane
karty magnetyczne, magnesy dekoracyjne, okulary, okulary przeciwsłoneczne, gogle sportowe, soczewki okularowe, okulary antyodblaskowe, torby przystosowane do laptopów, pamięci flash USB, pojemniki na soczewki kontaktowe, etui na okulary, etui na binokle, specjalne
etui do aparatów i przyrządów fotograficznych, pokrowce do laptopów, paski do telefonów komórkowych, sznurki do okularów, 14 agaty, diamenty, amulety, paski do zegarków, bransolety, breloczki, kolczyki, zawieszki, broszki, budziki, szpilki ozdobne, szpilki do krawatów,
szpilki, koraliki do wyrobu biżuterii, perły z ambroidu, gagat, w stanie
surowym lub częściowo obrobionym, perły, żetony z miedzi, spinki
do krawatów, spinki do mankietów, zapinki do biżuterii, odznaki z metali szlachetnych, złoto, w stanie surowym lub kute, biżuteria z emalii
koronkowej, dzieła sztuki z metali szlachetnych, biżuteria, iryd, kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne, naszyjniki, pierścienie, pudełka z metali szlachetnych, obudowy i koperty zegarów, medale, medaliony metale szlachetne, w stanie surowym lub pół-obrobione,
mechanizmy do zegarów i zegarków, szkiełka zegarków, wskazówki
do zegarków, etui na zegarki, zegarki, chronometry, łańcuszki do zegarków, tarcze do zegarków, zegarki na rękę, zegary, zegary i zegarki
elektryczne, monety, złote nici, nici z metali szlachetnych, nici ze srebra, perydot, platyna, instrumenty chronometryczne, stopery, srebro
w stanie surowym lub kute, sztabki z metali szlachetnych, stopy metali szlachetnych, statuetki z metali szlachetnych, pasta do biżuterii,
ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby z gagatu, ozdoby, łańcuszki z metali szlachetnych, szkatułki na biżuterię, spinel, 16 pióra wieczne, akwarele,
albumy, almanachy, atlasy, plakaty, kokardy papierowe, obrusy papierowe, bilety, formularze, druki, karty ogłoszeniowe, notesy, opaski
na rękę do przyborów do pisania, ulotki, broszury, papier, biuletyny,
pasta do modelowania nie do celów dentystycznych, szyldy z papieru
lub tektury, wykroje do produkcji odzieży, wykroje krawieckie, gazety,
ryciny, aktówki, piórniki, uchwyty do stempli, zakładki, tabliczki do pisania, szufelki do składu typograficznego, tablice reklamowe z papieru lub tektury, czasopisma, klipsy do plików pieniędzy, klipsy do piór,
zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, periodyki, publika-
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cje drukowane, reprezentacje graficzne, kalendarze, kalka, wzory
do kalkowania, ołówki, zdjęcia, kalkomania, karton, pudła na kapelusze z tektury, teczki biurowe, karty katalogowe, karty kolekcjonerskie
inne niż do gier, katalogi, pędzle malarskie, klej do papieru lub
do użytku domowego, książki, przebitki, komiksy, pinezki, koperty,
etui na znaczki, pudełka z kartonu lub papieru, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy pół-przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
linijki, ulotki, arkusze kontroli wilgotności z papieru lub z tworzyw
sztucznych do pakowania produktów żywnościowych, arkusze z wiskozy do zawijania, odbitki graficzne, materiały modelujące, materiały
dydaktyczne, materiały filtrujące wykonane z papieru, kredy krawieckie, torebki, koperty wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych
do pakowania, śliniaki papierowe, naklejki jako materiały piśmienne,
etui na przybory do pisania, wzory haftów, muzyczne kartki z życzeniami, kartki z życzeniami, kartki pocztowe, stożkowe torebki papierowe, etui na pióra, pieczątki, podkładki do pisania, chusteczki papierowe, maty na biurko, podpórki na książki, stojaki na stemple, stojaki
na długopisy i ołówki, stojaki do zdjęć, piórniki, artykuły biurowe z wyłączeniem mebli, materiały piśmienne, przyrządy do pisania, przybory
szkolne, urządzenia ręczne do etykietowania, druki, prospekty, reprodukcje graficzne, markery, papier do demakijażu, ręczniki do twarzy
z papieru, obrusy z papieru, obrusy papierowe, zszywki biurowe, zeszyty, materiały biurowe, koperty na butelki z kartonu lub papieru,
flagi z papieru, srebrny papier, fotograwiura, fotografie, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, 18 nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, portfele, portfele na karty kredytowe, etui
na karty kredytowe, parasole, przeciwsłoneczne parasole, bigle do torebek, futerały ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudełka z fibry, portmonetki, portmonetki z siatki oczkowej, torby, koperty, sakiewki ze skóry,
do pakowania, zestawy podróżne, kosmetyczki bez wyposażenia,
okrycia dla zwierząt, okrycia ze skóry, futra, chlebaki, rzemienie, plecaki, torby podróżne, torby, torby do noszenia niemowląt przez ramię,
walizeczki, torebki, nosidełka kangurki niemowlęce, torby plażowe,
torby sportowe, torby biwakowe, torby szkolne, kufry podróżne, laski,
kijki marszowe i trekkingowe, etui na klucze, kufry, walizki, teki, dyplomatki, pokrowce na parasole, 25 bandany na szyję, bielizna osobista,
berety, kombinezony, boa jako naszyjniki, bielizna damska typu body,
bokserki, buty za kostkę, bryczesy, spodnie, biustonosze, woalki, welony, legginsy, getry zakładane na buty, swetry, kamizelki, wyroby pończosznicze, obcasy, kaptury, szkielety do kapeluszy, ochraniacze kołnierzy, rajstopy, majtki, ogrodniczki, gorsety jako bielizna, gorsety,
garnitury, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, kurtki, legginsy, podkoszulki sportowe, koszule z krótkimi rękawami, mantyle, płaszcze,
maski na oczy do spania, futra, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, mufki, śliniaki nie z papieru, etole, nauszniki, skarpetki, obuwie, odzież,
palta, majtki damskie, pelerynki, rękawiczki, piżamy, szaliki, sukienki,
opaski na głowę, podwiązki, podszewki do ubrań, szelki, poncza, pasy
elastyczne wyszczuplające, paski na pieniądze, paski, wyprawki dziecięce, koszule, sandały, botki, sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, swetry, wkładki do butów, pantofle kąpielowe, dzianina,
majtki, buty, nakrycia głowy, fartuchy, koszulki z krótkim rękawem, podomki, pończochy, pończochy wchłaniające pot, szale, czapki, czepki
pod prysznic, czepki kąpielowe, szarfy, kapelusze, taśmy do spodni
pod stopy, pelisy, spódnice, halki, półhalki, spódnico-spodenki,
26 aplikacje jako pasmanteria, sztuczne kwiaty, sztuczne owoce,
sztuczne girlandy, sztuczne rośliny, plakietki do noszenia nie z metali
szlachetnych, koraliki inne niż do produkcji biżuterii, zapięcia do pasków, igły tępe do tkanin dekoracyjnych, ptasie pióra, zapięcia do góry
sukienki, szpulki do przechowywania muliny lub wełny, spinki do włosów, szydło do przewlekania tasiemek lub sznurków, kokardy do włosów, pudełka na igły, galony, naramienniki, broszki, klamry, guziki,
kordonek, wkłady do kołnierzyków, numery startowe, sznurki
do odzieży, sznurki do obszywania do odzieży, szydełka do haftowania, grzybki do cerowania, igły do cerowania, artykuły dekoracyjne
do włosów, lamówki do odzieży, taśmy elastyczne, hafty, igły do haftowania, szpilki entomologiczne, opaski elastyczne do podtrzymywania rękawów, oczka do odzieży, sztuczne włosy, sztuczne obrębki,
zapięcia do odzieży, zapięcia do szelek, pióra, girlandy, falbany
do odzieży, falbanki koronkowe, frędzle, złote hafty, pasmanteria,
z wyjątkiem nici, opaski do włosów, spinki do włosów, czepki do farbowania włosów, wałki do włosów, papiloty, szpilki do kręcenia włosów,
włosy do przedłużania, siatki do włosów, szpilki do włosów, ozdoby
kapeluszy nie z metali szlachetnych, łaty przyklejane na gorąco do de-
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koracji artykułów tekstylnych, łaty przyklejane na gorąco do reperacji
wyrobów włókienniczych, rzepy w postaci taśm, haftki do gorsetów,
haftki, szydełka, ludzkie włosy, igły dziewiarskie, koronki na lamówki,
koronkowe ozdoby, litery do znakowania bielizny, cekiny mikowe, etui
na igły, poduszki do igieł, igły, cyfry do znakowania bielizny, cyfry lub
litery do znakowania bielizny, ozdobne plakietki, strusie pióra, pikoty
jako koronka, poduszeczki do szpilek, szpilki inne niż biżuteria, wstęgi
do dekorowania, szelki do prowadzenia dzieci, wstążki, rozetki, szydła
do tkania kilimów i dywaników, igły rymarskie, pudełka na przybory
do szycia, zestawy do szycia, igły do szycia, naparstki do szycia,
sprzączki do obuwia, dziurki przy butach, zapięcia do obuwia, haczyki
do obuwia, sznurowadła do butów, igły szewskie, ozdoby do obuwia
nie z metali szlachetnych, poduszki na ramiona do ubrań, czółenka
do wyrobu sieci rybackich, srebrne hafty, falbany do spódnic, zatrzaski, cekiny do ubrań, taśmy do zasłon, chwosty jako pasmanteria, listki
z brązu lub złota jako ozdoby do odzieży, gąbki do upinania włosów
w kok, tupety, peruczki, kosmyki włosów, ozdoby do ubrań, klipsy
do spodni dla kolarzy, fiszbiny do gorsetów, peruki, sznurowadła wełniane, wieńce z kwiatów sztucznych, zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne do torebek, 35 organizowanie subskrypcji do usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, agencje importowo-eksportowe,
agencje reklamowe, wynajem powierzchni reklamowej, audyt działalności gospodarczej, usługi prezentowania towarów, badania marketingowe, informacje biznesowe, informacje handlowe i doradztwo dla
konsumentów, badania biznesowe, badania marketingowe, doradztwo i zarządzanie w działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, marketing, zarządzanie
działalności artystów, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizacja pokazów mody do celów promocyjnych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, ekspertyzy biznesowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu w działalności handlowej lub przemysłowej, pośrednictwo handlowe, dostarczanie informacji
handlowych za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, prezentacja towarów w mediach komunikacyjnych w celach handlowych,
prognozy gospodarcze, usługi aukcyjne, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem stoisk handlowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
radiowa, dystrybucja próbek, dystrybucja materiałów reklamowych,
reklama bezpośrednia w formie elektronicznej, pisanie tekstów reklamowych, reklama on-line w sieci komputerowej, reklama telewizyjna,
usługi doradcze w zakresie zarządzania biznesowego, usługi telemarketingowe, administrowanie licencjonowaniem towarów i usług dla
osób trzecich, usługi przetwarzania zamówień, usługi public relations,
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, reklamy typu pay per click, usługi zaopatrzenia dla innych jako zakup towarów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej.

(111) 293323
(220) 2016 05 18
(151) 2016 12 19
(441) 2016 08 29
(732) ADMIRAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lędziny, PL.
(540) ADMIRAŁ
(510), (511) 29 ryby, przetwory rybne.

(210) 456608

(111) 293324
(220) 2016 05 18
(151) 2016 12 19
(441) 2016 08 29
(732) ADMIRAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lędziny, PL.
(540) admirał
(540)

(210) 456610

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12, 24.05.20, 24.05.25,
26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 29 ryby, przetwory rybne.

(111) 293325
(220) 2016 05 18
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 16
(732) SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) SBB
(540)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina,
paliwa lotnicze, smary, 7 maszyny i urządzenia wraz z częściami zamiennymi dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni, spalarni, urządzenia oraz instalacje
do produkcji energii elektrycznej takie jak: generatory energii elektrycznej w tym generatory prądu napędzane energią wiatru, generatory energii elektrycznej w tym generatory prądu napędzane
energią wody, silniki do wytwarzania energii elektrycznej, silniki
spalinowe wewnętrznego spalania do wytwarzania energii, generatory gazowe (instalacje), generatory gazu, urządzenia i instalacje
do produkcji gazu, transportu gazu, usuwania gazu, urządzenia i instalacje do zwiększenia wydajności w gazowniach, maszyny i instalacje do wydobywania i gazu, maszyny i urządzenia będące elementami instalacji do produkcji gazu, transportu gazu, wykorzystywania
gazu i usuwania gazu, maszyny i urządzenia będące elementami
instalacji do zwiększenia wydajności w gazowniach, maszyny i urządzenia będące elementami instalacji do wydobywania i gazu, maszyny i urządzenia składające się na instalacje do wytwarzania energii, elementy generatorów energii elektrycznej w tym generatorów
prądu napędzanych energią wiatru, generatorów energii elektrycznej w tym generatorów prądu napędzanych energią wody, elementy silników do wytwarzania energii elektrycznej, elementy silników
spalinowych wewnętrznego spalania do wytwarzania energii,
9 przyrządy i instrumenty pomiarowe, kontrolne, sterownicze, regulujące i badawcze stosowane w przemyśle elektromaszynowym,
energetyce, ciepłownictwie, elektrociepłowniach, spalarniach,
urządzenia energoelektroniczne, instalacje elektryczne, urządzenia
oraz instalacje do produkcji energii elektrycznej takie jak: panele
słoneczne, ogniwa słoneczne i kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, armatura regulacyjna i zabezpieczająca
do urządzeń i instalacji do produkcji energii elektrycznej, elementy
paneli słonecznych, ogniw słonecznych i kolektorów słonecznych
do wytwarzania energii elektrycznej, 11 urządzenia i instalacje recyrkulacyjne, nawiewne i wentylacyjne, spalające, urządzenia oraz
instalacje grzewcze, do wytwarzania pary, do suszenia, wodociągowe, elementy do urządzeń i instalacji recyrkulacyjnych, nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, grzewczych, do wytwarzania
pary, do suszenia, wodociągowych, instalacje i urządzenia do transportu gazów, do obróbki gazów w tym uzdatniania gazów, przekształcania gazów, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji gazowych, maszyny i urządzenia będące elementami instalacji
do uzdatniania gazu, przekształcania gazu, armatura regulacyjna
i zabezpieczająca do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do przewodów i urządzeń gazowych, przewody
spalinowe i powietrzno-spalinowe, filtry do instalacji gazowych,
37 usługi budowlane, remontowo-budowlane, usługi naprawcze
w zakresie maszyn i urządzeń dla przemysłu elektromaszynowego,
energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni, spalarni, usługi naprawcze w zakresie przyrządów i instrumentów pomiarowych, kontrolnych, sterowniczych, regulujących i badawczych stosowanych
w przemyśle elektromaszynowym, energetyce, ciepłownictwie,
elektrociepłowniach, spalarniach, usługi naprawcze w zakresie
urządzeń energoelektronicznych, urządzeń i instalacji recyrkulacyjnych, nawiewnych i spalających, usługi naprawcze w zakresie urządzeń oraz instalacji do produkcji energii elektrycznej, do wytwarzania pary, do suszenia, wodociągowych, gazowych, usługi
instalacyjne dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłownictwa, spalarni, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji recyrkulacyjnych, nawiewnych i wentylacyjnych, spalających, grzewczych, do produkcji
energii elektrycznej, do wytwarzania pary, do suszenia, wodociągowych, gazowych, usługi w zakresie wykonawstwa, montażu, modernizacji, konserwacji, naprawy instalacji grzewczych, kotłowych,
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wentylacyjnych, energetycznych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych, do spalania odpadów, redukcji spalin i do ochrony środowiska, usługi budowlane, remontowo-budowlane, naprawcze
obiektów przemysłowych zajmujących się termicznym przekształcaniem odpadów, elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, przemysłu elektromaszynowego, usługi w zakresie wykonawstwa, montażu, modernizacji, konserwacji, naprawy instalacji do spalarni,
elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w powyższym zakresie, usługi informacyjne w powyższym zakresie, 39 usługi w zakresie: przesyłania i dystrybucji energii
elektrycznej i cieplnej, mocy elektrycznej i cieplnej, sprężonego
powietrza, paliw, pary wodnej i gorącej wody, usługi magazynowania energii elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię elektryczną, cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi w zakresie transportu odpadów, usługi zbierania odpadów, usługi
informacyjne w powyższym zakresie, 40 usługi w zakresie wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej i cieplnej, gospodarowanie odpadami (recykling, uzdatnianie, niszczenie), przetwarzanie
odpadów, recykling odpadków i odpadów, spalanie i niszczenie
odpadów, wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła (pary wodnej
i gorącej wody), redukcja emisji szkodliwych gazów podczas produkcji energii, redukcja emisji szkodliwych gazów podczas produkcji energii cieplnej i energetycznej przy spalaniu, usługi informacyjne w powyższym zakresie, 42 badania, pomiary, analizy naukowe
i techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, prace badawczo-rozwojowe
dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa,
elektrociepłowni, obiektów przetwarzających odpady, usługi w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii i badań w zakresie systemów, urządzeń i obiektów ogrzewania, recyrkulacyjnych,
nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, ochrony środowiska,
energetycznych, elektrociepłowniczych, ciepłowniczych i dla przemysłu elektromaszynowego, usługi inżynierskie w zakresie ocen,
opinii i badań w zakresie procesów emisji szkodliwych gazów, usługi projektowe w zakresie systemów, urządzeń i instalacji ogrzewania, recyrkulacyjnych, nawiewnych, wentylacyjnych, spalających,
ochrony środowiska, projektowanie konstrukcji maszyn, urządzeń
i instalacji dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni, obiektów przetwarzających odpady, doradztwo techniczne i techniczno-organizacyjne związane
z redukcją emisji szkodliwych gazów oraz działalnością grzewczą,
wentylacyjną, ochroną środowiska, dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłownictwa, przetwarzania odpadów, prace pomiarowe w zakresie gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, badania i usługi doradztwa
specjalistycznego w zakresie inżynierii środowiska, techniki spalania i emisji szkodliwych gazów, konsultacje i informacje w zakresie
badań, pomiarów, analiz naukowych i technicznych, ekspertyz inżynieryjnych, prac badawczo rozwojowych dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni,
obiektów przetwarzających odpady, konsultacje i informacje w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, konsultacje i informacje w zakresie usług inżynierskich
w zakresie ocen, opinii i badań w zakresie systemów, urządzeń
i obiektów ogrzewania, recyrkulacyjnych, nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, ochrony środowiska, energetycznych, elektrociepłowniczych, ciepłowniczych i dla przemysłu elektromaszynowego, konsultacje i informacje w zakresie usług inżynierskich
w zakresie ocen, opinii i badań w zakresie procesów emisji szkodliwych gazów, usług projektowych w zakresie systemów, urządzeń
i instalacji ogrzewania, recyrkulacyjnych, nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, ochrony środowiska, konsultacje i informacje
w zakresie projektowania konstrukcji maszyn, urządzeń i instalacji
dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa,
elektrociepłowni, obiektów przetwarzających odpady, konsultacje
i informacje w zakresie doradztwa technicznego i techniczno-organizacyjnego związanego z redukcją emisji szkodliwych gazów oraz
działalnością grzewczą, wentylacyjną, ochroną środowiska, dla
przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłownictwa, przetwarzania odpadów, konsultacje i informacje w zakresie prac pomiarowych w zakresie gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, badań i usług doradztwa
specjalistycznego w zakresie inżynierii środowiska, techniki spalania i emisji szkodliwych gazów, usługi w zakresie nadzoru nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

(111) 293326
(220) 2016 05 18
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 16
(732) SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) SBB ENERGY
(540)

Nr 7/2017
(210) 456619

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina, paliwa lotnicze, smary, 7 maszyny i urządzenia wraz z częściami zamiennymi dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa,
elektrociepłowni, spalarni, urządzenia oraz instalacje do produkcji
energii elektrycznej takie jak: generatory energii elektrycznej w tym
generatory prądu napędzane energią wiatru, generatory energii elektrycznej w tym generatory prądu napędzane energią wody, silniki
do wytwarzania energii elektrycznej, silniki spalinowe wewnętrznego
spalania do wytwarzania energii, generatory gazowe (instalacje), generatory gazu, urządzenia i instalacje do produkcji gazu, transportu
gazu, usuwania gazu, urządzenia i instalacje do zwiększenia wydajności w gazowniach, maszyny i instalacje do wydobywania i gazu, maszyny i urządzenia będące elementami instalacji do produkcji gazu,
transportu gazu, wykorzystywania gazu i usuwania gazu, maszyny
i urządzenia będące elementami instalacji do zwiększenia wydajności
w gazowniach, maszyny i urządzenia będące elementami instalacji
do wydobywania i gazu, maszyny i urządzenia składające się na instalacje do wytwarzania energii, elementy generatorów energii elektrycznej w tym generatorów prądu napędzanych energią wiatru, generatorów energii elektrycznej w tym generatorów prądu
napędzanych energią wody, elementy silników do wytwarzania
energii elektrycznej, elementy silników spalinowych wewnętrznego
spalania do wytwarzania energii, 9 przyrządy i instrumenty pomiarowe, kontrolne, sterownicze, regulujące i badawcze stosowane
w przemyśle elektromaszynowym, energetyce, ciepłownictwie,
elektrociepłowniach, spalarniach, urządzenia energoelektroniczne,
instalacje elektryczne, urządzenia oraz instalacje do produkcji energii elektrycznej takie jak: panele słoneczne, ogniwa słoneczne i kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji do produkcji
energii elektrycznej, elementy paneli słonecznych, ogniw słonecznych i kolektorów słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej,
11 urządzenia i instalacje recyrkulacyjne, nawiewne i wentylacyjne,
spalające, urządzenia oraz instalacje grzewcze, do wytwarzania pary,
do suszenia, wodociągowe, elementy do urządzeń i instalacji recyrkulacyjnych, nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, grzewczych,
do wytwarzania pary, do suszenia, wodociągowych, instalacje i urządzenia do transportu gazów, do obróbki gazów w tym uzdatniania
gazów, przekształcania gazów, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji gazowych, maszyny i urządzenia będące elementami
instalacji do uzdatniania gazu, przekształcania gazu, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów i urządzeń gazowych, przewody spalinowe i powietrzno-spalinowe, filtry do instalacji
gazowych, 37 usługi budowlane, remontowo-budowlane, usługi naprawcze w zakresie maszyn i urządzeń dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni, spalarni, usługi naprawcze w zakresie przyrządów i instrumentów pomiarowych,
kontrolnych, sterowniczych, regulujących i badawczych stosowanych w przemyśle elektromaszynowym, energetyce, ciepłownictwie,
elektrociepłowniach, spalarniach, usługi naprawcze w zakresie urządzeń energoelektronicznych, urządzeń i instalacji recyrkulacyjnych,
nawiewnych i spalających, usługi naprawcze w zakresie urządzeń
oraz instalacji do produkcji energii elektrycznej, do wytwarzania
pary, do suszenia, wodociągowych, gazowych, usługi instalacyjne
dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa,
elektrociepłownictwa, spalarni, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji recyrkulacyjnych, nawiewnych i wentylacyjnych, spalających, grzewczych, do produkcji energii elektrycznej, do wytwarzania pary, do suszenia, wodociągowych, gazowych,
usługi w zakresie wykonawstwa, montażu, modernizacji, konserwacji, naprawy instalacji grzewczych, kotłowych, wentylacyjnych, energetycznych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych, do spalania
odpadów, redukcji spalin i do ochrony środowiska, usługi budowla-
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ne, remontowo-budowlane, naprawcze obiektów przemysłowych
zajmujących się termicznym przekształcaniem odpadów, elektrowni,
elektrociepłowni, ciepłowni, przemysłu elektromaszynowego, usługi w zakresie wykonawstwa, montażu, modernizacji, konserwacji,
naprawy instalacji do spalarni, elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w powyższym zakresie,
usługi informacyjne w powyższym zakresie, 39 usługi w zakresie: przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, mocy elektrycznej
i cieplnej, sprężonego powietrza, paliw, pary wodnej i gorącej wody,
usługi magazynowania energii elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie
w energię elektryczną, cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę,
usługi w zakresie transportu odpadów, usługi zbierania odpadów,
usługi informacyjne w powyższym zakresie, 40 usługi w zakresie wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej i cieplnej, gospodarowanie odpadami (recykling, uzdatnianie, niszczenie), przetwarzanie
odpadów, recykling odpadków i odpadów, spalanie i niszczenie odpadów, wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła (pary wodnej i gorącej
wody), redukcja emisji szkodliwych gazów podczas produkcji energii,
redukcja emisji szkodliwych gazów podczas produkcji energii cieplnej i energetycznej przy spalaniu, usługi informacyjne w powyższym
zakresie, 42 badania, pomiary, analizy naukowe i techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, prace badawczo-rozwojowe dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni,
obiektów przetwarzających odpady, usługi w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii i badań w zakresie systemów, urządzeń i obiektów ogrzewania, recyrkulacyjnych, nawiewnych,
wentylacyjnych, spalających, ochrony środowiska, energetycznych,
elektrociepłowniczych, ciepłowniczych i dla przemysłu elektromaszynowego, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii i badań w zakresie procesów emisji szkodliwych gazów, usługi projektowe w zakresie systemów, urządzeń i instalacji ogrzewania, recyrkulacyjnych,
nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, ochrony środowiska, projektowanie konstrukcji maszyn, urządzeń i instalacji dla przemysłu
elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni,
obiektów przetwarzających odpady, doradztwo techniczne i techniczno-organizacyjne związane z redukcją emisji szkodliwych gazów
oraz działalnością grzewczą, wentylacyjną, ochroną środowiska, dla
przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłownictwa, przetwarzania odpadów, prace pomiarowe w zakresie gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, badania
i usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie inżynierii środowiska, techniki spalania i emisji szkodliwych gazów, konsultacje i informacje w zakresie badań, pomiarów, analiz naukowych i technicznych, ekspertyz inżynieryjnych, prac badawczo rozwojowych dla
przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłowni, obiektów przetwarzających odpady, konsultacje i informacje w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego, konsultacje i informacje w zakresie usług inżynierskich w zakresie ocen, opinii i badań w zakresie systemów, urządzeń i obiektów ogrzewania, recyrkulacyjnych, nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, ochrony środowiska, energetycznych,
elektrociepłowniczych, ciepłowniczych i dla przemysłu elektromaszynowego, konsultacje i informacje w zakresie usług inżynierskich
w zakresie ocen, opinii i badań w zakresie procesów emisji szkodliwych gazów, usług projektowych w zakresie systemów, urządzeń
i instalacji ogrzewania, recyrkulacyjnych, nawiewnych, wentylacyjnych, spalających, ochrony środowiska, konsultacje i informacje
w zakresie projektowania konstrukcji maszyn, urządzeń i instalacji
dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa,
elektrociepłowni, obiektów przetwarzających odpady, konsultacje
i informacje w zakresie doradztwa technicznego i techniczno-organizacyjnego związanego z redukcją emisji szkodliwych gazów oraz
działalnością grzewczą, wentylacyjną, ochroną środowiska, dla przemysłu elektromaszynowego, energetyki, ciepłownictwa, elektrociepłownictwa, przetwarzania odpadów, konsultacje i informacje w zakresie prac pomiarowych w zakresie gospodarki energetycznej
i ochrony środowiska, badań i usług doradztwa specjalistycznego
w zakresie inżynierii środowiska, techniki spalania i emisji szkodliwych gazów, usługi w zakresie nadzoru nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.
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(732) BIOVITALIUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) HEPATOPROTECTOR
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 293328
(220) 2016 05 18
(210) 456654
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) BIOVITALIUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) NEUROPROTECTOR
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 293329
(220) 2016 05 19
(151) 2016 12 29
(441) 2016 09 12
(732) SZCZUR JERZY, Milanówek, PL.
(540) Pachnąca Wanna
(540)

(210) 456664

Kolor znaku: biały, czarny, różowy
(531) 12.03.03, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, sprzedaż internetowa
kosmetyków, świec zapachowych, zapachów do domu, zapachów
do aut, w szczególności: świece zapachowe, odświeżacze do samochodów, daylight, woski zapachowe, granulki zapachowe, świeczniki, kominki zapachowe, żele pod prysznic, balsamy do ciała, balsamy
do ust, szampony, pomadki do ust, masła do ciała, peelingi do twarzy, peelingi do ciała, toniki do twarzy, olejki do ciała, żele do higieny
intymnej, mleka do ciała, kremy do rąk, kremy do stóp, kremy do twarzy, babeczki do kąpieli, kremy, płyny micelarne, maseczki do włosów, kremy pod oczy, maseczki do twarzy, mydła pod prysznic,
mgiełki do ciała, musujące kule do kąpieli, mydła glicerynowe, masła
pod prysznic, odżywki do włosów, mleczka do ciała, żele do twarzy,
oliwki do ciała, sole do kąpieli, zestawy kosmetyków.
(111) 293330
(220) 2016 05 19
(151) 2016 12 29
(441) 2016 09 12
(732) SZARWAS MICHAŁ, Nakonowo, PL.
(540) SMOK
(540)

(210) 456665

(531) 01.01.05, 01.11.04, 01.11.10, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenie i przyrządy do ratowania życia, urządzenie
i przyrządy do ratowania życia do celów dydaktycznych, urządzenia
do gaszenia ognia, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
hełmy żołnierskie, kaski ochronne, kamizelki kuloodporne same poszycia, bez wkładów balistycznych, kamizelki ratunkowe, kombinezony ochronne dla lotników, maski ochronne, odzież chroniąca przed
ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, odzież chroniąca przed
wypadkami-napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna,
pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed
wypadkami, siatki ratunkowe, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa,
10 urządzenia rozpylające do aerozoli do celów medycznych, narzędzia elektryczne do akupunktury, aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura do analizy krwi, aparatura anestezjologiczna,
anestezjologia-maski anestezjologiczne, aparatura do mikrodermabrazji, aparaty do masażu wibracyjnego, aparaty słuchowe, aplikatory pigułek, bandaże elastyczne, bandaże gipsowane, bandaże
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usztywniające ortopedyczne, bańki lekarskie, baseny do celów leczniczych, baseny sanitarne, poduszki przeciw bezsenności, boty
do celów leczniczych, gorsety brzuszne, buteleczki z kroplomierzem
do celów leczniczych, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, butelki do karmienia, aparatura porodowa dla bydła, sondy do cewki moczowej, cewniki, aparatura i instrumenty chirurgiczne, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, klamry chirurgiczne, defibrylatory, aparatura
dentystyczna elektryczna, aparatura i instrumenty dentystyczne,
aparatura diagnostyczna do celów medycznych, dializatory, ekrany
radiologiczne do celów medycznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, elektrody do celów medycznych, elektrokardiografy, elektryczne poduszki do celów leczniczych, filtry promieni ultrafioletowych do celów leczniczych, przyrządy do fizykoterapii,
fotele lekarskie i dentystyczne, galwaniczna aparatura terapeutyczna, pasy galwaniczne do celów leczniczych, gastroskopy, gąbki chirurgiczne, przyrządy do ćwiczeń do gimnastyka lecznicza, urządzenia do gimnastyki leczniczej, aparatura do leczenia głuchoty, gorsety
brzuszne, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących
dzieci, grzebienie do wyczesywania wszy, gumowe lalki-akcesoria
seksualne, hematometry, igły do akupunktury, igły do celów medycznych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, implanty piersi, inhalatory, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory
do wstrzykiwań, szczotki do czyszczenia języka, kaftany bezpieczeństwa, kamery endoskopowe do celów medycznych, kaniule, wenflony, nosze używane w karetkach pogotowia, katgut, klamry chirurgiczne, kleszcze do kastracji, kleszcze porodowe, koce podgrzewane
elektrycznie do celów leczniczych, kolby radowe do celów medycznych, kompresory-chirurgia, kompresy termoelektryczne-chirurgia,
końcówki do kul inwalidzkich, aparaty do masaży używane w kosmetyce, kroplomierze do celów leczniczych, kroplomierze do celów medycznych, krzesła z pojemnikami dla ciężko chorych-sedesy, kule inwalidzkie, lampy dla celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów
leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, lancety, lasery do celów medycznych, laski-czwórnogi do celów medycznych,
lekarskie przyborniki, lusterka dentystyczne, lusterka stosowane
w chirurgii, łopatki do czyszczenia uszu, łóżka hydrostatyczne do celów leczniczych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych, łubki, łyżki do leków, aparaty do masażu, przyrządy do masażu kosmetycznego, maski anestezjologiczne, maski stosowane przez
personel medyczny, materace położnicze, meble specjalne do celów
medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, przyrządy do naciągania, nadmuchiwane materace do celów leczniczych, nadmuchiwane wezgłowia do celów leczniczych, nakolanniki ortopedyczne, nici
chirurgiczne, nosze dla chorych, nosze na kółkach, noże chirurgiczne,
nożyce chirurgiczne, nożyki do odcisków, usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, obuwie ortopedyczne, ochraniacze na palce
do celów medycznych, aparaty do sztucznego oddychania, podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, aparatura do odymiania
do celów medycznych, odzież kompresyjna, odzież specjalna używana w salach operacyjnych, oftalmometry, oftalmoskopy, opaski gipsowane, opaski podtrzymujące-bandaże, opaski usztywniające
na stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, aparaty używane w ortodoncji, ortopedia-artykuły ortopedyczne, pasy ciążowe, pasy do celów leczniczych, pasy do celów leczniczych, elektryczne, pasy galwaniczne do celów leczniczych, pasy ortopedyczne, pasy
podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy podżołądkowe, pasy przepuklinowe, pesaria, pasy pępkowe, sztuczne piersi, piły do celów chirurgicznych, wkładki do butów przeciw płaskostopiu, przybory do płukania wgłębień ciała, podkładki uciskowe podbrzuszne, podkładki
podbrzuszne, podkłady zapobiegające odleżynom, poduszeczki
termiczne do udzielenia pierwszej pomocy, nadmuchiwane poduszki do celów leczniczych, poduszki do celów leczniczych, poduszki
podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, poduszki przeciw
bezsenności, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na odpady
pochodzenia medycznego, przyrządy do położnictwa, aparaty
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pompy do celów medycznych,
pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy przeciw
żylakowe, materace porodowe, aparatura terapeutyczna do wytwarzania gorącego powietrza, urządzenia do masażu za pomocą gorącego powietrza do celów leczniczych, prezerwatywy, aparatura i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów
medycznych, aparatura wytwarzająca promienie rentgenowskie
do celów medycznych, filtry promieni ultrafioletowych do celów
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leczniczych, protezy kończyn, protezy wewnątrz gałkowe do implantacji chirurgicznych, protezy włosów, prowadnice do celów medycznych, pasy przepuklinowe, prześcieradła chirurgiczne, prześcieradła
dla chorych bez kontroli czynności fizjologicznych, prześcieradła
głównie nieprzemakalne na łóżka chorych, prześcieradła sterylne
chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów lub lekarzy innych specjalności, przyborniki na instrumenty medyczne, przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii, przyrządy do przemieszczania inwalidów, przyrządy do wdmuchiwania proszków lub gazów np. do dróg oddechowych,
pulsometry, aparaty radiologiczne do celów medycznych, aparatura
do radioterapii, aparaty do reanimacji, rehabilitacyjna aparatura
do ciała do celów medycznych, rentgenogramy do celów medycznych, lampy rentgenowskie do celów medycznych, urządzenia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi do celów medycznych, respiratory do sztucznego oddychania, rękawice do celów
medycznych, rękawice do masażu, rozpylacze do celów leczniczych,
rurki drenujące do celów medycznych, sfigmomanometry, skalpele,
sztuczna skóra do celów chirurgicznych, aparaty do ochrony słuchu,
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, soczewki-protezy wewnątrz gałkowe do implantacji chirurgicznych,
sondy-chirurgia, sondy do celów medycznych, spirometry [aparatura
medyczna], spluwaczki do celów leczniczych, bandaże ortopedyczne na stawy, stenty, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, stymulatory
serca, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, sztuczne gałki
oczne, sztuczne szczęki, sztuczne zęby, sztyfty dentystyczne, szyny
[chirurgia], środki antykoncepcyjne niechemiczne, temblaki-opaski
podtrzymujące, urządzenia do terapii galwanicznej, termoelektryczne kompresy [chirurgia], termometry do celów medycznych, aparaty
do mierzenia tętniczego ciśnienie krwi, tomografy do celów medycznych, trąbki uszne ułatwiające słyszenie, trokary, filtry promieni ultrafioletowych do celów leczniczych, aparaty i instrumenty urologiczne, urynały [pojemniki], urządzenia do karmienia i opieki, urządzenia
do leczenia trądziku, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia zabezpieczające przed
promieniami rentgenowskimi do celów medycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne, wezgłowia nadmuchiwane do celów leczniczych, wibratory łóżkowe, wibratory na gorące powietrze do celów
leczniczych, wiertła dentystyczne, wkładki do butów przeciwko płaskostopiu, wkładki ortopedyczne, usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, worki na wodę do celów leczniczych, łóżka wodne do celów leczniczych, worki na lód do celów medycznych,
irygatory do wstrzykiwania, zabawki erotyczne, zamknięcia do butelek do karmienia, zatyczki do uszu-przyrządy do ochrony uszu, gryzaki do złagodzenia lub ułatwienia ząbkowania, zestawy do irygacji,
zęby sztuczne, igły do zszywania, materiały do zszywania, 13 acetylo-nitroceluloza, amunicja, materiały wybuchowe z azotanu amonowego, bawełna kolodionowa, bawełna strzelnicza, broń ochronna
na bazie gazu łzawiącego, broń osobista [broń palna], broń palna,
amunicja do broni palnej, urządzenia do celowania w broń palną
inne niż lunety celownicze, zamki do broni palnej, broń palna myśliwska, broń palna sportowa, broń samobieżna, celownicze lusterka
do karabinów i strzelb, celowniki do broni artyleryjskiej, inne niż teleskopowe, celowniki do broni palnej, celowniki do broni palnej inne
niż lunetowe, czołgi broń, czopy do broni ciężkiej, detonacyjne
wtyczki, detonatory, zapalniki, dynamit, działa, proch strzelniczy
do dział, działa artyleryjskie armaty, działa harpunnicze broń, futerały na broń, broń ochronna na bazie gazu łzawiącego, gazy do osobistej obrony, granaty broń, kapiszony inne niż zabawki, karabiny, karabiny maszynowe, karabiny, strzelby broń, kurki do broni, kurki strzelb,
lawety artyleryjskie, lonty detonujące do materiałów wybuchowych,
lonty do materiałów wybuchowych, lufy dział, lufy karabinowe, przyrządy do ładowania naboi, ładownice taśmy na naboje, łoża karabinów, łuski nabojowe, materiały wybuchowe, miny materiały wybuchowe, moździerze broń palna, naboje, ładownice do naboi,
przyrządy do ładowania naboi, naboje armatnie pociski, naboje, ładunki wybuchowe, sznury spustowe do odpalania materiałów wybuchowych, ognie bengalskie, ognie sztuczne, pasy na amunicję, pasy
na amunicję do broni automatycznej, pasy naramienne do broni
również z nabojami, petardy, piroksylina, wyroby pirotechniczne, pistolety broń: pistolety pneumatyczne broń, pociski broń, pociski balistyczne, podstawy dział, proch strzelniczy, rakiety pociski, rakiety
sygnalizacyjne, rewolwery, rogi na proch, substancje samozapalne,
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spłonki błyskowe inne niż zabawki, spłonki zapłonowe, lusterka celownicze do strzelb, strzelby harpunowe broń, sygnały mgłowe wybuchowe, śrut ołowiany dla myślistwa, urządzenia do ładowania
taśm amunicyjnych, tłumiki do broni, torpedy, wtyczki detonacyjne,
wyciory do broni palnej, wyrzutnie rakietowe, zabezpieczenia spustu
w strzelbach, zamki do broni palnej, zapalniki do materiałów wybuchowych, zapalniki i lonty do materiałów wybuchowych stosowane
w kopalniach, zapalniki, detonatory, lonty zapłonowe do materiałów
wybuchowych, zawieszenia obrotowe ciężkich dział, 18 aktówki, aktówki, teczki, bandolety, baty, bicze, bicze, harapy, bigle do torebek,
chlebaki na ramię torby, chusty do noszenia niemowląt, derki dla
koni, druty parasoli przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych, etui
na klucze, futra skóry zwierzęce, imitacje skóry, ircha inna niż
do czyszczenia, jelita do wyrobu wędlin, kagańce, skórzane pudła
na kapelusze, jelita do wyrobu kiełbas, kije do parasoli, kijki do trekkingu, klapy na oczy dla koni zaprzęgowych, komplety podróżne
wyroby skórzane, chomąta dla koni, skóra kozia, kółka do parasoli,
krupony części skór, kuferki, kuferki na kosmetyki bez wyposażenia,
kufry bagażowe, kufry podróżne, laski, rączki do lasek spacerowych,
uchwyty do lasek spacerowych, lasko-krzesełka, lejce, łęki siodłowe,
moleskin imitacja skóry, myśliwskie sakwy akcesoria do polowań,
myśliwskie worki akcesoria do polowań, nagłówki uprzęży, nakolanniki dla koni, naoczniki końskie, naramienniki skórzane, narzuty
ze skór futer, nici ze skóry, nosidełka dla dzieci, nosidełka do noszenia
niemowląt, obroczniaki worki służące karmieniu zwierząt, obroże dla
zwierząt, ochraniacze na siodła końskie, okładziny do mebli skórzane, okrycia dla zwierząt, opakowania ze skóry, opaski skórzane,
osprzęt do zaprzęgów, parasole, parasolki, paski do ekwipunku wojskowego, paski pod brodę skórzane, pasy do uprzęży, pasy naramienne ze skóry, plecaki, plecaki turystyczne, podkowy końskie, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, pokrowce na siodła
końskie, pokrowce na sprężyny skórzane, portfele, portmonetki,
portmonetki z siatki oczkowej, postronki do uprzęży, przeciwsłoneczne parasole, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub z skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, pusła, puśliska, rączki do parasoli,
rączki walizek, wyroby rymarskie, rzemienie rymarstwo, rzemienie
skórzane, rzemyki do łyżew, sakiewki z siatki oczkowej, sakwy myśliwskie akcesoria do polowań, sakwy i sakiewki ze skóry, sakwy
ze skóry do pakowania, siatki na zakupy, zapięcia do siodeł, siodła
do jazdy konnej, skóra bydlęca, skóra kozia inna niż do czyszczenia,
skóra surowa lub półprzetworzona, skóra wtórna, skóry, skóry zwierzęce, skórzane nici, skórzane pasy, skórzane pasy na ramię, skórzane
sznury, smycze skórzane, sportowe torby, pokrowce skórzane
na płytkowe sprężyny, strzemiona, gumowe części do strzemion,
strzemiona skórzane, szkielety do parasoli przeciwdeszczowych lub
przeciwsłonecznych, torby szkolne, sznurówki skórzane, teczki
na nuty, teczki szkolne, teki, dyplomatki, torby myśliwskie akcesoria
do polowań, torby koperty, woreczki ze skóry, do pakowania, torby
alpinistyczne, torby na kółkach, torby na ubranie podróżne, torby
na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby sportowe, torby turystyczne, torebki, bigle do torebek, tornistry szkolne, tręzle, uzdy, troki skórzane na ramię, trzosy, ubrania dla zwierząt, uchwyty lasek spacerowych,
umocowania do siodeł, uprzęże dla zwierząt, uzdy zaprzęgi, użdzienice, walizki, walizki ze skóry lub z skóry wtórnej, walizy, wędzidła dla
zwierząt uprząż, wizytowniki, wojskowe paski, worki myśliwskie akcesoria do polowań, worki na obrok, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, wyprawione skóry, zawory, wentyle ze skóry, 25 alby,
antypoślizgowe przybory do obuwia, apaszki [chustki], bandany
na szyję, berbety, kwefy-odzież, berety, bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję,
boty, bryczesy-spodnie, buty, buty narciarskie, buty piłkarskie, korki
do butów piłkarskich, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki
do butów, cholewki do obuwia, chusty, fulardy, cylindry-kapelusze,
czapki-nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czubki do butów, drewniaki, dzianina-odzież, dżerseje-ubrania, espadryle, etole-futra, fartuchy-odzież, fulary-ozdobne krawaty, futra-odzież, gabardyna-ubrania, garnitury, gorsety, gorsety-bielizna, halki-bielizna, halki, półhalki,
kalosze, kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe-odzież, kaptury-odzież, karczki koszul, kąpielówki,
kieszenie do odzieży, kołnierze-odzież, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony-odzież, kombinezony dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty,
kurtki-odzież, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, li-
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berie, majtki, majtki dziecięce, manipularze-liturgia, mankiety-ubranie, mantyle, maski na oczy do spania, mitry-nakrycia głowy, mufki
[odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, nakrycia głowy-odzież, napierśniki, plastrony-koszule, napiętki do pończoch, nauszniki-odzież, obcasy, napiętki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie
piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, obwódki do obuwia,
odzież, odzież dla automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie-odzież, okucia metalowe do obuwia, ornaty, osłony przed słońcem-daszki, osłony, daszki do czapek, palta,
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do pończoch-bielizna, pasy do przechowywania pieniędzy-odzież, peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze, palta, podeszwy butów, podkoszulki,
podszewki-elementy ubrań, podszewki gotowe-część garderoby,
podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki-odzież,
rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe,
staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki,
szarfy, szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe,
taśmy do getrów, pod stopy, togi, trykoty-ubrania, t-shirty, turbany,
walonki-buty filcowe, woalki-odzież, wyprawka dziecięca, wyroby
pończosznicze, zapiętki do obuwia, żakiety pikowane-ubrania.

(111) 293331
(220) 2016 05 19
(210) 456685
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) Raytheon Company, (a Delaware corporation), Waltham, US.
(540) EXCALIBUR
(510), (511) 13 dalekosiężne pociski artyleryjskie precyzyjnego naprowadzania do wystrzeliwania z samodzielnych dział.
(111) 293332
(220) 2016 05 19
(210) 456686
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 29
(732) DUDA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) DUDA Holding
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, fioletowy, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15, 26.05.10
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania
marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, public relations, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, outsourcing jako doradztwo handlowe, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, powielanie
dokumentów, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam
prasowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi podatkowe, 36 administrowanie nieruchomościami,
analizy finansowe, zarządzanie finansami, wycena finansowa w zakresie ubezpieczeń, banków, nieruchomości, doradztwo finansowe,
informacje finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, tworze-
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nie funduszy inwestycyjnych, usługi funduszy zabezpieczających,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, operacje finansowe,
pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, usługi powiernicze, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, informacje w sprawach
ubezpieczeń, zarządzanie majątkiem nieruchomym, sponsorowanie
finansowe, 41 edukacja, fotografia, chronometraż imprez sportowych, informacja o rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub
nauczania, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów
w zakresie edukacji lub rozrywki, kształcenie praktyczne jako pokazy, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów jako
szkolenia, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie zawodów sportowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, rozrywka, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, opracowywanie projektów technicznych, wypożyczanie serwerów [hosting].

(111) 293333
(220) 2016 05 19
(210) 456687
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) JARCZYŃSKI ARTUR JARCZYŃSKI ART GROUP, Warszawa, PL.
(540) U SZWEJKA
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia handlu hurtowego
i detalicznego artykułami spożywczymi przetworzonymi i nieprzetworzonymi, pieczywem cukierniczym, czekoladą, wyrobami czekoladowymi, lodami, deserami, wyrobami gastronomicznymi, napojami bezalkoholowymi, piwem, alkoholami, 41 usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi w zakresie organizowania balów, przyjęć, imprez rozrywkowych, usługi w zakresie planowania przebiegu przyjęć, usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, nocne kluby, dyskoteki, 43 usługi gastronomiczne świadczone
przez restauracje, bary, kawiarnie, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia barów, barów szybkiej obsługi, restauracji, pubów,
hoteli, moteli, pensjonatów, usługi związane z przygotowywaniem,
wydawaniem, dostarczaniem posiłków (catering), usługi cateringu
zewnętrznego, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, wynajem pomieszczeń
na przyjęcia towarzyskie, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie.
(111) 293334
(220) 2016 05 19
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) JAWORSKA AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) BEZA Queen of Cakes
(540)

(210) 456704

Kolor znaku: biały, ciemnoróżowy, różowy
(531) 08.01.25, 11.03.02, 11.03.07, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wypieki, ciasta, torty, wyroby cukiernicze, schłodzone desery, desery lodowe, desery z musli, gotowe desery (wyroby
piekarnicze), gotowe desery (wyroby cukiernicze), gotowe desery
na bazie czekolady, desery bezowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany (parfait), napoje kawowe, napoje czekoladowe,
35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: wypieki, ciasta,
torty, wyroby cukiernicze, schłodzone desery, desery lodowe, desery
z musli, gotowe desery (wyroby piekarnicze), gotowe desery (wyroby cukiernicze), gotowe desery na bazie czekolady, desery bezowe,
desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany (parfait), napoje
kawowe, napoje czekoladowe, 43 usługi w zakresie zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi kawiarni, usługi cateringowe, usługi w zakresie bankietów.

(111) 293335
(220) 2016 05 19
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) JAWORSKA AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) Cukiernia Bezowa
(540)
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Kolor znaku: różowy, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 29.01.12
(510), (511) 30 wypieki, ciasta, torty, wyroby cukiernicze, schłodzone desery, desery lodowe, desery z musli, gotowe desery (wyroby
piekarnicze), gotowe desery (wyroby cukiernicze), gotowe desery
na bazie czekolady, desery bezowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany (parfait), napoje kawowe, napoje czekoladowe,
35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: wypieki, ciasta,
torty, wyroby cukiernicze, schłodzone desery, desery lodowe, desery
z musli, gotowe desery (wyroby piekarnicze), gotowe desery (wyroby cukiernicze), gotowe desery na bazie czekolady, desery bezowe,
desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany (parfait), napoje
kawowe, napoje czekoladowe, 43 usługi w zakresie zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi kawiarni, usługi cateringowe, usługi w zakresie bankietów.
(111) 293336
(220) 2016 05 20
(210) 456721
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540) MARGO
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 15.07.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, mieszanki
do gaśnic, gaśnicze środki, płyny hamulcowe, płyny do obwodów
hydraulicznych, kleje do celów przemysłowych, materiały klejące
do celów przemysłowych, płyny wzmacniające działanie materiałów
ściernych, płyny do napędów automatycznych, substancje klejące do naprawy stłuczonych przedmiotów, ciecze do obwodów hydraulicznych, płyny do układów kierowniczych ze wspomaganiem,
preparaty zapobiegające zagotowaniu się silnikowego czynnika
chłodzącego, preparaty chemiczne dla przemysłu, 4 oleje do smarowania, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, przeciwpoślizgowe preparaty do pasów, 6 łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, metalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza,
7 reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory ciśnienia [części
maszyn], zawory ciśnienia [części maszyn], cylindry do maszyn, cylindry do silników, łożyska dla czopów, czopy [części maszyn], maszyny do filtrowania, filtry [części maszyn lub silników], filtry [wkłady]
do maszyn filtrujących, silniki hydrauliczne, koła maszyn, pasy do kół
pasowych, koła zębate [zespoły] maszynowe, łańcuchy napędowe
inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika inne niż do pojazdów
lądowych, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych,
łożyska kulkowe, koszyczki do łożysk kulkowych, łożyska z automatycznym smarowaniem, miechy [części maszyn], młoty elektryczne,
młoty pneumatyczne, mechanizmy napędu inne niż do pojazdów
lądowych, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia
[części maszyn], odtłuszczacze [maszyny], osie do maszyn, osłony
maszyn, paski napędowe do wentylatorów silników, pasy do maszyn,
pasy do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe do podnośników, pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, podajniki [części maszyn], podajniki taśm [maszyny], łańcuchy
do podnośników [części maszyn], pasy napędowe do podnośników,
podstawy [statywy] maszyn, pokrywy [części maszyn], pokrywy

Nr 7/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

[osłony, części maszyn], pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze
sprężone, pasy do prądnic, łożyska przeciwcierne do maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie łańcuchowe inne niż do pojazdów
lądowych, przekładnie zębate inne niż do pojazdów lądowych,
przemienniki momentu obrotowego inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych, silniki
elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki napędowe inne
niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub części maszyn], smarownice [części maszyn], pompy smarownicze, sprężarki [maszyny],
sprężyny [części maszyn], sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych,
sprzęgła stałe [złącza] inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, mechanizmy
sterownicze do maszyn i silników, szczotki [części maszyn], taśmy
do kół pasowych, tłoki [części maszyn lub silników], łożyska do wałów transmisyjnych, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych,
zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], 12 klocki, szczęki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów,
obręcze do piast kół, piasty kół pojazdów, 35 oferowanie w mediach
produktów dla detalicznego handlu, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, 37 informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
39 dostarczanie towarów, 42 inżynieria techniczna, opracowywanie
projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
badania w dziedzinie mechaniki.

(111) 293337
(220) 2016 05 20
(210) 456723
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540) MGK
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], zawory ciśnienia [części maszyn], cylindry
do maszyn, cylindry do silników, łożyska dla czopów, czopy [części
maszyn], maszyny do filtrowania, filtry [części maszyn lub silników],
litry [wkłady] do maszyn filtrujących, silniki hydrauliczne, koła maszyn, pasy do kół pasowych, koła zębate [zespoły] maszynowe,
łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika
inne niż do pojazdów lądowych, łożyska [części maszyn], łożyska
do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, koszyczki do łożysk kulkowych, łożyska z automatycznym smarowaniem, miechy [części
maszyn], młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, mechanizmy napędu inne niż do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne niż
do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia [części maszyn], odtłuszczacze [maszyny],
osie do maszyn, osłony maszyn, paski napędowe do wentylatorów
silników, pasy do maszyn, pasy do przenośników, pasy do silników,
pasy napędowe do podnośników, młoty pneumatyczne, pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, podajniki [części
maszyn], podajniki taśm [maszyny], łańcuchy do podnośników [części maszyn], pasy napędowe do podnośników, podstawy [statywy]
maszyn, pokrywy [części maszyn], pokrywy [osłony, części maszyn], pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze sprężone, pasy
do prądnic, łożyska przeciwcierne do maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie zębate inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki
momentu obrotowego inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne inne niż co pojazdów lądowych, reduktory ciśnienia
[części maszyn], silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych,
silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub
części maszyn], smarownice [części maszyn], pompy smarownicze,
sprężarki [maszyny], sprężyny [części maszyn], sprzęgła inne niż
do pojazdów lądowych, sprzęgła stałe [złącza] inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn
i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, szczotki
[części maszyn], taśmy do kół pasowych, tłoki [części maszyn lub
silników], łożyska do wałów transmisyjnych, wibratory [maszyny]
do celów przemysłowych, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], koła zębate [zespoły] maszynowe, 12 szczęki
hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, piasty
kół pojazdów, obręcze do piast kół, 35 oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu, zarządzanie w zakresie zamówień
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w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, 37 informacja o naprawach, instalacja, konserwacjacja i naprawy maszyn,
39 dostarczanie towarów, 42 inżynieria techniczna, badania w dziedzinie mechaniki, inżynieria techniczna.

(111) 293338
(220) 2016 05 20
(210) 456724
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540) MARGO
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, mieszanki
do gaśnic, gaśnicze środki, płyny hamulcowe, płyny do obwodów
hydraulicznych, kleje do celów przemysłowych, kleje [materiały
klejące] do celów przemysłowych, płyny wzmacniające działanie
materiałów ściernych, płyny do napędów automatycznych, substancje klejące do naprawy stłuczonych przedmiotów, ciecze do obwodów hydraulicznych, płyny do układów kierowniczych ze wspomaganiem, preparaty zapobiegające zagotowaniu się silnikowego
czynnika chłodzącego, preparaty chemiczne dla przemysłu, 4 oleje
do smarowania, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, przeciwpoślizgowe preparaty do pasów, oleje do smarowania, 6 łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, metalowa armatura
do przewodów sprężonego powietrza, 7 reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], zawory ciśnienia
[części maszyn], cylindry do maszyn, cylindry do silników, łożyska
dla czopów, czopy [części maszyn], maszyny do filtrowania, filtry
[części maszyn lub silników], filtry [wkłady] do maszyn filtrujących,
silniki hydrauliczne, koła maszyn, pasy do kół pasowych, koła zębate [zespoły] maszynowe, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, łożyska
[części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe,
koszyczki do łożysk kulkowych, łożyska z automatycznym smarowaniem, miechy [części maszyn], młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, mechanizmy napędu inne niż do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia [części
maszyn], odtłuszczacze [maszyny], osie do maszyn, osłony maszyn,
paski napędowe do wentylatorów silników, pasy do maszyn, pasy
do przenośników, pasy do silników, pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, podajniki [części maszyn], podajniki
taśm [maszyny], łańcuchy do podnośników [części maszyn], pasy
napędowe do podnośników, podstawy [statywy] maszyn, pokrywy
[części maszyn], pokrywy [osłony, części maszyn], pompy [części
maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze sprężone, pasy do prądnic, łożyska
przeciwcierne do maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne
niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego
inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne inne niż
do pojazdów lądowych, reduktory ciśnienia [części maszyn], silniki
elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki napędowe inne
niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub części maszyn], smarownice [części maszyn], pompy smarownicze, sprężarki [maszyny],
sprężyny [części maszyn], sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych,
sprzęgła stałe [złącza] inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, mechanizmy
sterownicze do maszyn i silników, szczotki [części maszyn], taśmy
do kół pasowych, tłoki [części maszyn lub silników], łożyska do wałów transmisyjnych, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych,
zawory [części maszyn lub silników], 12 klocki, szczęki hamulcowe
do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, obręcze do piast
kół, piasty kół pojazdów, 35 oferowanie w mediach produktów dla
detalicznego handlu, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty
informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, 37 informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 39 dostarczanie
towarów, 42 inżynieria techniczna, opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, badania w dziedzinie mechaniki.
(111) 293339
(151) 2017 01 09

(220) 2016 05 20
(441) 2016 08 01

(210) 456748
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(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) glukovit
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, 31 pasze
i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych i hodowlanych.
(111) 293340
(220) 2016 05 20
(210) 456753
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE.
(540) GOLDINI
(510), (511) 30 płatki owsiane, musli, zboża, zboża przetworzone,
produkty zbożowe, płatki śniadaniowe.
(111) 293341
(220) 2016 05 23
(210) 456794
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) JANOWSKI JANUSZ, Wrocław, PL.
(540) PUNCHER
(510), (511) 16 czasopisma, druki firmowe, etykiety papierowe, fotografie, foldery, karty pocztowe, kalendarze, naklejki, koperty na listy,
torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, książki, notesy, plakaty, prospekty, przybory do pisania, papierowe reprodukcje
graficzne, wizytówki, zeszyty, 18 plecaki, plecaki turystyczne, portfele, torby sportowe, torby podróżne, torebki noszone na biodrach,
25 odzież, w tym odzież gimnastyczna, obuwie, w tym sportowe,
nakrycia głowy, rękawice, 28 rękawice bokserskie, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, przyrządy
do ćwiczeń stosowane w sportach walki, artykuły sportowe, torby
przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, ochraniacze jako
części strojów sportowych, 35 usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza sportów walki, 41 nauczanie, edukacja, porady
zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia sportowego, instruktaż
w zakresie sportu, organizowanie imprez sportowych, informacja
o imprezach sportowych, informacja o rekreacji, usługi prowadzenia klubów sportowych, poprawianie kondycji-prowadzenie klubów
sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
i obsługa konkursów sportowych, organizowanie pokazów sportowych, kultura fizyczna, organizowanie obozów sportowych, usługi
organizowania wystaw związanych ze sportem dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne w zakresie edukacji i sportu, porady w zakresie edukacji i porady w zakresie sportu.
(111) 293342
(220) 2016 05 23
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) Hard Rock Holdings Limited, Londyn, GB.
(540) rock spa
(540)
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(111) 293344
(220) 2016 05 23
(210) 456817
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) SOBREMESA KOSZYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sobremesa
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi gastronomiczne
świadczone w restauracjach, barach, barach szybkiej obsługi, barach
sałatkowych, pubach, kawiarniach, kafeteriach, restauracjach typu
fast-food, samoobsługowych i innych punktach gastronomicznych,
catering, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wystawy, prowadzenie sieci punktów gastronomicznych na zasadzie franczyzy.
(111) 293345
(220) 2016 05 23
(210) 456835
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) SOBREMESA KOSZYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TAPAS SOBREMESA BAR
(540)

(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi gastronomiczne
świadczone w restauracjach, barach, barach szybkiej obsługi, barach
sałatkowych, pubach, kawiarniach, kafeteriach, restauracjach typu
fast-food, samoobsługowych i innych punktach gastronomicznych,
catering, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wystawy, prowadzenie sieci punktów gastronomicznych na zasadzie franczyzy.
(111) 293346
(220) 2016 05 23
(210) 456848
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ludzie i wiara ŻYCIE WARTOŚCI NADZIEJA
(540)

(210) 456799

(531) 26.01.05
(510), (511) 3 olejki do kąpieli, sole do kąpieli, mydła, preparaty
do oczyszczania oraz toniki do rąk, ciała i do twarzy, żele do kąpieli
i pod prysznic, szampony i odżywki do włosów, preparaty złuszczające do ciała, mianowicie peelingi, 25 płaszcze kąpielowe, koszule nocne, T-shirty, stroje kąpielowe, koszulki bez rękawów, 44 usługi spa,
usługi kuracji uzdrowiskowych.
(111) 293343
(220) 2016 05 23
(210) 456808
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) VERDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) VERDENT
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
w tym w szczególności: aparatura dentystyczna elektryczna, aparatura i instrumenty dentystyczne, przyrządy i przybory dentystyczne,
wiertła dentystyczne, wiertła dentystyczne do cięcia.

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty
(531) 03.07.11, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radio-
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wej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablicę
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/ filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 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,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, so-
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ftware-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy /
audycje telewizyjne, nagrane programy / audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane / zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych / filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie 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, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne 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, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, 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, badania w dziedzinie: działalności gospodarczej, badania rynku, badania
czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
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, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji 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 agencji 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, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci
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komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania
edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet,
38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów / audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy / widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, 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 telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi
w zakresie łączności telefonicznej, 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 pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów
archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet,
czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady
w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów
filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów’ tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, organizowanie programów / audycji z udziałem interaktywnym widzów / słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach
kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm
wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze
reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
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telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie
akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych
w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody,
usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także
za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 293347
(220) 2016 05 23
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) PIETRASZ ANNA HHH, Rzeszów, PL.
(540) RESTAURACJA PODPROMIE
(540)

(210) 456880

(531) 11.01.01, 11.01.05, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, catering, wynajmowanie sal na przyjęcia okolicznościowe, usługi hotelarskie.
(111) 293348
(220) 2016 05 24
(210) 456913
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PROFI-MATURA
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 24.17.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, programowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne,
karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach,
kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia
i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery
przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części
i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe
koperty do pakowania, podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tek-
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tury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki
pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki,
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi,
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, artykuły piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania,
przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także
w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki,
zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina,
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania,
opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie
na gorąco, kalkomanie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki,
gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty
muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej
z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania
i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym
w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu
reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń,
prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, organizowania subskrypcji w zakresie publikacji także on-line dla osób
trzecich, prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji
wiadomości i danych, pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, grupowanie na rzecz osób trzecich takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy
sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki
i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz
z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje
elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie
zawarte na kartridżach, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne,
filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt
komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe
urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne
USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci
urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki,
broszury, plakaty, artykuły piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe,
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi,
rysunki, obrazy, fotografie, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki,
plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy
do malowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie na gorąco, kalkomanie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki,
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znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, elektryczne urządzenia do rozrywki przystosowane wyłącznie do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, w celu
umożliwienia nabywcom dogodnego zakupu tych towarów w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej z katalogu oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, 38 przesyłanie danych, aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji
tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji, udostępniania forów internetowych, udostępnianie
internetowych chatroomów, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania
świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji
tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji
elektronicznych niepobieranych, elektronicznej małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, edukacji, organizowania i prowadzenia
kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczania bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, organizowania
i prowadzenia konferencji i sympozjów, organizowania wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi
w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie
książek także e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych
i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych
i optycznych nośnikach danych, usługi w zakresie sprawdzianów
edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe,
uaktualnianie oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
na rzecz osób trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 45 usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami autorskim.

(111) 293349
(220) 2016 05 24
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) ALL4AFFILIATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) all4affiliate
(540)

(210) 456947

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski, oprogramowanie komputerowe, 35 usługi w zakresie: pomoc
w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
reklamy, w tym reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, badania rynku oraz badania
opinii publicznej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi
w zakresie: przesyłanie informacji, łączności poprzez terminale komputerowe, telekomunikacji w zakresie ogłoszeń elektronicznych,
telefonii przewodowej i bezprzewodowej, połączeń internetowych,
w tym poczty elektronicznej, przekazu satelitarnego, obsługi telekonferencji, 42 usługi w zakresie: administrowania stronami komputerowymi, doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego oraz
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analiz systemów komputerowych, instalowania, konserwacji, aktualizacji i powielania oprogramowania komputerowego, projektowania
oprogramowania oraz systemów komputerowych.

(111) 293350
(220) 2016 05 25
(210) 456981
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RECON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) RECON
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.02.08, 26.07.04, 26.01.18
(510), (511) 37 malowanie, dekarstwo, ocieplanie, restauracja i konserwacja, prace elewacyjne, uszczelnianie, zabezpieczenia przed
korozją i odgrzybianie obiektów budowlanych, montaż i remont instalacji oświetleniowych, grzejnych, do suszenia, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i chłodniczych, nadzór budowlany, doradztwo budowlane, informacja budowlana, układanie nawierzchni
drogowych i chodników, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, czyszczenie i naprawa kotłów, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, rozbiórka budynków, wynajem
sprzętu budowlanego, instalowanie i naprawy alarmów antywłamaniowych, instalowanie i naprawa wind, 42 architektura, badania
techniczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, ekspertyzy budowlane, inżynieria techniczna, opracowywanie projektów
technicznych.
(111) 293351
(220) 2015 11 17
(210) 449339
(151) 2016 08 30
(441) 2016 02 15
(732) AKCINE BENDROVE PIENO ŽVAIGŽDES, Wilno, LT.
(540) SVALJA
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, podpuszczka, śmietana (produkt mleczarski), jogurt, kwaśna śmietana, ser, bita śmietana, kefir, masło, maślanka, serwatka,
zsiadłe mleko, twaróg, słodkie batony twarogowe w polewie, oleje
i tłuszcze jadalne, 30 mąka i produkty zbożowe, ciasta, ciasto [masa
do pieczenia], placki, wyroby cukiernicze, lód jadalny, lody, jadalne lody owocowe, napoje lodowe, proszki do sporządzania lodów,
lody w formie kanapek, sajgonki, rolady lodowe, sorbety [lody], sosy,
przyprawy, czekolada.
(111) 293352
(220) 2016 11 03
(210) 463454
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) BIOSTAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik, PL.
(540) BIOSTAT
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, komputerowe zarządzanie plikami, marketing, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, public
relations, opinie, sondaże, prognozy ekonomiczne, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, usługi w zakresie informacji
rynkowej związane ze statystykami rynkowymi, 42 adaptacja metod
statystycznych na potrzeby prac badawczych, administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualizacja
stron głównych do sieci komputerowych, badania biotechnologiczne,
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badania dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące leków,
badania dotyczące środków farmaceutycznych, badania naukowe,
badania i rozwój w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, badania
projektowe związane z oprogramowaniem, badania przy użyciu analiz
porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych,
badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności
systemów komputerowych, badania techniczne, badania w dziedzinie
technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych,
badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania
komputerowego, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem
i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie integracji systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie komputerowych programów
baz danych, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, doradztwo w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, instalacja
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną,
kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, kompilacja programów do przetwarzania danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania,
opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi badawcze w dziedzinie
medycyny i farmakologii, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi dotyczące prowadzenia badań
naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych
i technicznych, innych niż biotechnologia, w zakresie nauk medycznych, włączając badania kliniczne.

(111) 293353
(220) 2016 05 25
(210) 457006
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) CLICKAD INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CLICKAD INTERACTIVE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, szary
(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski, oprogramowanie komputerowe, 35 usługi w zakresie: pomoc
w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
reklamy, w tym reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, badania rynku oraz badania
opinii publicznej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi
w zakresie: przesyłanie informacji, łączności poprzez terminale komputerowe, telekomunikacji w zakresie ogłoszeń elektronicznych,
telefonii przewodowej i bezprzewodowej, połączeń internetowych,
w tym poczty elektronicznej, przekazu satelitarnego, obsługi telekonferencji, 42 usługi w zakresie: administrowania stronami komputerowymi, doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego oraz
analiz systemów komputerowych, instalowania, konserwacji, aktualizacji i powielania oprogramowania komputerowego, projektowania
oprogramowania oraz systemów komputerowych.
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(111) 293354
(220) 2016 05 29
(210) 457073
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 18
(732) BIOALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białobrzegi, PL.
(540) BIOALT
(540)

Kolor znaku: zielony, szary, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 05.03.99, 26.13.25, 26.13.99,
27.05.01, 29.01.13, 01.03.01
(510), (511) 1 nawozy do użyźniania gleby, 5 środki odkażające, środki do zwalczania robactwa fungicydy, herbicydy.
(111) 293355
(220) 2016 05 30
(210) 457088
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL.
(540) inteliPen
(510), (511) 9 urządzenia komputerowe, pisak elektroniczny.
(111) 293356
(220) 2016 05 30
(210) 457099
(151) 2016 12 23
(441) 2016 08 29
(732) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kokanin, PL.
(540) GAZDA JASNE PEŁNE BYSTRE JAK STRUMIEŃ JAK POWIETRZE
RZEŚKIE
(540)
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wych, wiadomości bieżących, szeroko pojętej informacji w tym również informacji dotyczącej rozrywki, turystyki i sportu, usługi poczty
elektronicznej, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, przesyłanie informacji SMS-em, MMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem do nadawania i/lub odbioru informacji urządzeń mobilnych,
41 organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych, zjazdów, konferencji, seminariów, sympozjów i szkoleń, organizowanie i prowadzenie konkursów i zabaw, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi prowadzenia klubów nocnych, usługi prowadzenia
klubów rozrywkowych i promujących zdrowie, usługi organizowania
obozów wakacyjnych, wycieczek, zabawy i wypoczynku, 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów turystycznych, domów
wczasowych i moteli, usługi zakwaterowania, udostępnianie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, udostępnianie
informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi wynajmowania sal na sympozja i konferencje, usługi kawiarni, stołówek,
usługi restauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe.

(111) 293358
(220) 2016 05 31
(210) 457187
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) ORŁAWSKI MARCIN KUSYK MARCIN HELION SPÓŁKA
CYWILNA, Szczecin, PL.
(540) STE
(510), (511) 7 łożyska.
(111) 293359
(220) 2016 06 01
(210) 457207
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) ZIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sucha Beskidzka, PL.
(540) Venifloor
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 deski podłogowe, drewno obrobione, listwy niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, okładziny drewniane, parkiety,
płytki parkietowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, boazeria niemetalowa.

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy, niebieski, czarny,
ciemnoszary, biały, czerwony, zielony
(531) 02.01.01, 06.01.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02,
25.01.01
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa.
(111) 293357
(220) 2016 05 31
(151) 2017 01 12
(441) 2016 08 01
(732) NCENTRUM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) SmartPorter
(540)

(111) 293360
(220) 2016 06 01
(210) 457238
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 04
(732) CD PROJEKT BRANDS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GWENT
(540)

(210) 457165

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne
przez Internet, usługi przesyłania danych przez Internet, przesyłanie
informacji i komunikatów poprzez sieć telefonów komórkowych i Internet, usługi agencji informacyjnych w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości poprzez radio, telewizję, Internet, prasę, usługi
portalu internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne
jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu oraz poprzez sieć telefonów komórkowych informacji tekstowych, obrazowych i dźwięko-

Kolor znaku: zielony, żółty, niebieski, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.09, 24.09.11,
24.09.24
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, oprogramowanie gier wirtualnych, programy gier komputerowych do pobierania, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, gry wideo [gry komputerowe]
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe),
platformy oprogramowania komputerowego, programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie],
pokrowce na smartfony i tablety, ciekłokrystaliczne folie ochronne
do smartfonów, podkładki pod myszy komputerowe, okulary przeciwsłoneczne, słuchawki [zakładane na głowę], etui na okulary, filmy
wideo, filmy kinematograficzne, filmy do pobrania, 14 biżuteria i wy-
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roby jubilerskie, medaliony, kółka na klucze i breloczki, naszyjniki [biżuteria], 16 przyrządy do pisania, materiały piśmienne, jednorazowe
produkty papierowe, materiały drukowane, afisze, plakaty, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], książki, komiksy, czasopisma [periodyki], 18 bagaż, torby, portfele i inne towary do noszenia, paski skórzane,
etui, futerały, 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, kubki, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, 28 gry i akcesoria do gier,
przenośne (podręczne] gry komputerowe, gry elektroniczne, przenośne [podręczne] aparaty do gier wideo, zabawki, figurki do zabawy,
gry karciane, gry fabularne, gry planszowe, elektroniczne gry planszowe, 41 usługi gier on-line, usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych,
udostępnianie gier komputerowych on-line, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie
gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, gry internetowe [niepobieralne], informacje dotyczące rozrywki w postaci gier
komputerowych udostępniane on-line z komputerowej bazy danych
lub ze światowej sieci komunikacyjnej, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami
komputerowymi do gier, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych,
seriale telewizyjne, udostępnianie filmów i seriali on-line, organizacja
i prowadzenie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie w celach rozrywkowych pokazów, zawodów i ceremonii
wręczenia nagród, gier, przedstawień, organizowanie prowadzenie
zawodów dla osób grających w gry wideo i dla osób grających w gry
komputerowe, organizowanie zawodów gier komputerowych i wideo
on-line dla grających w gry interaktywne.

(111) 293361
(220) 2011 05 13
(151) 2016 12 01
(441) 2011 08 16
(732) IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) GuardPRO
(540)

(210) 385310

Kolor znaku: czerwony
(531) 24.17.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 karty magnetyczne do identyfikacji osób i przedmiotów, sprzęt elektroniczny zabezpieczający i chroniący przed kradzieżą i włamaniem oraz wyposażenie służb ochroniarskich zawarte w tej
klasie, 25 Umundurowanie dla służb ochroniarskich.
(111) 293362
(220) 2011 10 06
(151) 2016 11 21
(441) 2012 01 16
(732) MSU SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) MSU
(540)

(210) 391166

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 podeszwy do obuwia zabezpieczające przed wypadkami (antypoślizgowe, olejoodporne, antyelektrostatyczne), promieniowaniem i ogniem, 10 podeszwy do obuwia medyczno-ortopedycznego, podeszwy antybakteryjne, 25 podeszwy obuwnicze.
(111) 293363
(220) 2012 05 25
(210) 400848
(151) 2016 12 16
(441) 2012 08 27
(732) OLECH MARIUS, Gdańsk, PL.
(540) 3 City Hotels
(510), (511) 35 usługi reklamowe promujące usługi i towary osób
trzecich, usługi udzielania informacji o towarach turystycznych
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umożliwiając klientom wygodną opinię i zakup towarów turystycznych za pomocą stron internetowych lub drogą pocztową, sprzedaż
detaliczna oraz hurtowa towarów reklamowych z zakresu turystyki,
wypoczynku i rekreacji, konsultacje, doradztwo handlowe oraz pomoc handlowa udzielana konsumentom, 41 usługi z zakresu informacji i organizacji wypoczynku, rekreacji, rozrywki, organizowanie
obozów wakacyjnych, sportowych, organizowanie konferencji, sympozjów, zjazdów i kongresów, 43 hotele, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe.

(111) 293364
(220) 2012 06 08
(210) 401383
(151) 2017 01 30
(441) 2012 09 10
(732) KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) KOLPORTER
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, czarny
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, barwniki, 3 środki myjące i czyszczące,
środki do polerowania, szorowania, ścierania, kosmetyki, artykuły toaletowe, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji
zębów, włosów, skóry i paznokci, środki do prania, środki do czyszczenia i zabezpieczania obuwia, 5 środki i produkty farmaceutyczne
oraz weterynaryjne, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, artykuły higieniczne, dezynfekujące, suplementy diety, zioła lecznicze i preparaty lecznicze na bazie ziół, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, witaminy, 6 metale nieszlachetne
i ich stopy, metalowe materiały budowlane, konstrukcje metalowe,
budynki prefabrykowane z metalu, metalowe elementy stolarki budowlanej, pojemniki metalowe, wyroby z drutu, anteny zawarte w tej
klasie, przewody do anten, opakowania blaszane, wyroby artystyczne z metalu, folie metalowe, kosze metalowe, breloczki metalowe,
metalowe skrzynki na listy, regały magazynowe metalowe, maszty
i słupy metalowe, palety metalowe, szyldy metalowe, wyroby metalowe zawarte w tej klasie, 9 urządzenia alarmowe zawarte w tej klasie,
anteny zawarte w tej klasie, aparaty fotograficzne, kamery, komputery przenośne i futerały na tego rodzaju sprzęt, sprzęt przetwarzający dane, komputery i osprzęt komputerowy, drukarki, głośniki, gry
komputerowe, urządzenia do gier telewizyjnych, maszyny biurowe,
maszyny liczące, nośniki danych, urządzenia i przyrządy elektryczne
przewodzące, transformujące, akumulatorowe, kontrolno-sterujące, rozdzielnie i aparatura rozdzielcza, urządzenia do nagrywania,
transmisji, reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, programy komputerowe, czytniki zawarte w tej klasie, terminale elektroniczne, baterie,
przewody elektryczne, karty magnetyczne do identyfikacji osób,
aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy, kalkulatory, kasy
rejestrujące, pamięci komputerowe, dyski zawarte w tej klasie, myszy
komputerowe, klawiatura, monitory, neony reklamowe, kasy rejestrujące, karty telefoniczne, karty prepaid, płyty CD i DVD, kasety wideo,
nagrania na płytach CD, DVD i kasetach wideo, 28 gry, zabawki, artykuły sportowe, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, przetwory z mięsa,
drobiu, dziczyzny, ryb, przetworzone, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, nabiał, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, mąka, produkty zbożowe,
wyroby mączne, pieczywo, wyroby piekarnicze, cukiernicze, ciastkarskie, słodycze, lody, przyprawy, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne, ziarna, nasiona, żywe zwierzęta, żywe ryby i inne organizmy
wodne, świeże owoce i warzywa, 32 napoje bezalkoholowe, wody
gazowane i niegazowane, piwo, soki owocowe i warzywne, 33 napoje alkoholowe, 34 tytoń i wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla
palaczy, zapałki, zapalniczki, zbiorniki z gazem do zapalniczek, etui
na papierosy, pudełka na papierosy, 35 sprzedaż hurtowa oraz detaliczna drogą tradycyjną, wysyłkową oraz za pośrednictwem Internetu
w zakresie towarów: energia, paliwa, pojazdy, części pojazdów oraz
akcesoria do pojazdów, statki, samoloty, płody rolne, żywe zwierzęta,
ryby i organizmy wodne, żywność, napoje, wyroby tytoniowe, alko-
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hol, używki, surowce i półprodukty dla przemysłu włókienniczego,
rudy, metale, farby, szkło, chemikalia przemysłowe, drewno, materiały budowlane, wyposażenie sanitarne, maszyny, urządzenia przemysłowe, odpady, złom, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt
oświetleniowy, urządzeń do nagrywania, transmisji i przetwarzania
dźwięku i/lub obrazu, sprzęt do przetwarzania danych, komputery,
maszyny i urządzenia biurowe, oprogramowanie, meble, wyposażenie biurowe, sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne, optyczne,
fotograficzne, precyzyjne, wyroby metalowe, wyroby włókiennicze,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby skórzane, pamiątki i gadżety
sportowe, wyroby porcelanowe, ceramiczne, szklane, papiernicze, kosmetyki, artykuły toaletowe, wyroby perfumeryjne, farmaceutyczne,
weterynaryjne, medyczne, opatrunkowe, sanitarne, środki czyszczące, czasopisma, książki, wydawnictwa, artykuły piśmienne, maszyny
i urządzenia dla przemysłu, handlu, nawigacji, zegary, zegarki, biżuteria, gry i zabawki, artykuły sportowe, żywe kwiaty, rośliny, nasiona,
nawozy, bilety, bilety na imprezy, doradztwo w zakresie organizacji,
zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie
holdingami, doradztwo personalne, rekrutacja i udostępnianie pracowników, pośrednictwo pracy, usługi sekretarskie, archiwa, rachunkowość, prowadzenie ksiąg rachunkowych, badania opinii publicznej,
prenumerata gazet, wynajem maszyn i urządzeń biurowych oraz
sprzętu komputerowego, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych oraz zarządzanie tymi bazami, segregacja danych i wyszukiwanie w bazach komputerowych, sprzedaż doładowań prepaid,
38 telekomunikacja, transmisja danych, teleinformatyka, radiokomunikacja, łączność poprzez terminale komputerowe, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, spedycja, logistyka, transport pasażerski, transport towarowy, wynajem
środków transportu, wynajem samochodów, przeładunek towarów,
magazynowanie i przechowywanie towarów, turystyka, agencje turystyczne, agencje transportowe, dystrybucja i przesyłanie energii, ciepła, wody, wywóz śmieci, dystrybucja czasopism, przesyłek, towarów,
usługi kurierskie, usługi pocztowe, 41 usługi wydawnicze, usługi poligraficzne, usługi drukarskie, wydawanie książek, gazet, czasopism,
periodyków, reprodukcja nagrań dźwiękowych i dźwiękowo-wizualnych, produkcja filmów oraz programów radiowych i telewizyjnych,
usługi fotograficzne, usługi tłumaczenia, rozpowszechnianie filmów
oraz nagrań dźwiękowo-wizualnych, sale kinowe, sale koncertowe,
filharmonie, orkiestry, chóry, spektakle, wystawy związane z kulturą
i edukacją, galerie, salony wystawiennicze, ośrodki kultury, biblioteki, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
projektowanie i rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
edycja i powielanie programów komputerowych, zarządzanie systemami komputerowymi, zarządzanie komputerowymi bazami danych,
tworzenie i udostępnianie portali internetowych, tworzenie domen
internetowych, zarządzanie domenami komputerowymi, projektowanie programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe,
wykonywanie wykopów i wierceń geologicznych i inżynierskich,
projektowanie architektoniczne, budowlane, urbanistyczne, technologiczne, usługi graficzne.

(111) 293365
(220) 2013 04 05
(210) 412562
(151) 2016 11 22
(441) 2013 07 22
(732) BROKOSZ RYSZARD GLOK, Warszawa, PL.
(540) GLOK
(510), (511) 37 montaż systemów alarmowych, 39 usługi w zakresie konwojowania wartości pieniężnych, 45 usługi ochrony mienia
i osób.
(111) 293366
(220) 2013 05 22
(210) 414587
(151) 2016 10 31
(441) 2013 09 02
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) margot
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla

2341

instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane.

(111) 293367
(220) 2013 06 28
(151) 2015 11 04
(441) 2013 10 14
(732) GRUPA WM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) AGENCJA REKLAMY media GO
(540)

(210) 416039

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama.
(111) 293368
(220) 2013 09 17
(210) 419103
(151) 2017 01 11
(441) 2014 01 07
(732) MEDIA IKONOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) IkonosZenith
(510), (511) 2 tusz, taśmy nasączone tuszem, kasety z taśmami nasączonymi tuszem, kartridże z tuszem do drukarek, kartridże z tonerem
do drukarek, tusz drukarski.
(111) 293369
(220) 2013 09 24
(210) 419365
(151) 2017 01 20
(441) 2014 01 07
(732) GDAŃSKA KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO
IZABELA SZYMAŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk, PL.
(540) Parasol Podatkowy
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 10.03.01, 10.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, doradztwo prawne w zakresie działalności gospodarczej, usługi podatkowe, 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(111) 293370
(220) 2013 10 24
(151) 2016 12 29
(441) 2014 02 03
(732) Szepke Gustaw, Cisownica, PL.
(540) POLANDIA
(540)

(210) 420755

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, piwo imbirowe, koktajle
bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, mleko migdałowe, napoje bezalkoholowe na bazie
mleka orzechowego, napoje bezalkoholowe, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owo-
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ców lub warzyw, piwo, piwo słodowe, soki owocowe, soki warzywne,
sok jabłkowy, sorbety, syropy do napojów, woda, woda gazowana,
woda mineralna, woda sodowa, woda stołowa, 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe, anyżówka, aperitify,
arak, brandy, curacao, dżin, gorzkie nalewki, gruszecznik, jabłecznik,
cydr, kirsz, koktajle, likiery, miętowy likier, miód pitny, napoje alkoholowe destylowane, napoje alkoholowe zawierające owoce, rum,
alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.

(111) 293371
(220) 2013 10 11
(210) 420183
(151) 2017 01 13
(441) 2014 01 20
(732) BILLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) biLLon
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajmowanie nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, dystrybucja
materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur,
komputerowe zarządzanie plikami, uaktualnienie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 36 operacje
bankowe, transakcje finansowe, inwestycje kapitałowe, bankowość
hipoteczna, bankowość w zakresie oszczędności, usługi w zakresie
kart kredytowych, obsługa kart debetowych, informacje bankowe,
emisja kart kredytowych, operacje finansowe, usługi finansowe, wymiana pieniędzy, transfer elektroniczny kapitału, 38 łączność przez
terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, udostępnianie
internetowych chatroomów.
(111) 293372
(220) 2013 11 28
(210) 422041
(151) 2017 01 10
(441) 2014 03 17
(732) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) vive Biznes
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, szary
(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowa prezentacja materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów, badania marketingowe, oferowanie w mediach produktów
przeznaczonych do handlu detalicznego i hurtowego, doradztwo
w działalności gospodarczej, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi
porównywania cen, doradztwo w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, usługi menadżerskie dla sportowców, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, pośrednictwo pracy, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, usługi pośrednictwa w sprzedaży, usługi zaopatrzenia
osób trzecich, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych,
wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
tworzenie i prowadzenie portali internetowych w zakresie: informacji o działalności gospodarczej, informacji handlowej oraz reklamy,
36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, pośrednictwo w sprawach finansowych, ubezpieczenia, sponsorowanie finansowe, 38 przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą
komputera, poczta elektroniczna, przesyłanie danych za pośrednictwem sieci komputerowych, komunikacja przy pomocy terminali
komputerowych, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową, rozpowszechnianie ogłoszeń elektronicznych, tworzenie
i prowadzenie portali internetowych, 41 publikacje elektroniczne on-line, promocja sportu, organizowanie imprez i spotkań o charakterze
rozrywkowym, rekreacyjnym i sportowym, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie
i udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi dystrybucji
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biletów na zawody sportowe, prowadzenie portali internetowych
w zakresie informacji o programach rekreacyjnych i sportowych.

(111) 293373
(220) 2013 11 28
(210) 422045
(151) 2017 01 10
(441) 2014 03 17
(732) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) vive Innovation
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, szary
(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 czyściwo, pakuły czyszczące, pakuły bawełniane
i wełniane, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz poprzez
Internet w zakresie produktów pochodzących z recyclingu, 40 recykling odpadów, recykling odpadów w postaci odzieży używanej,
sortowanie odpadów i surowców wtórnych, sortowanie odpadów
w postaci odzieży używanej, unieszkodliwianie odpadów, sortowanie i przerób złomu, przerób odpadów poużytkowych, spalanie
śmieci i odpadków, unieszkodliwianie odpadów.
(111) 293374
(220) 2014 02 04
(210) 424448
(151) 2017 01 10
(441) 2014 05 26
(732) INSTYTUT BIOINFOBANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) INDIA
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów, kosmetyki
upiększające, szampony do włosów.
(111) 293375
(220) 2014 04 02
(151) 2016 12 05
(441) 2014 07 21
(732) ATRIUM FELICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ATRIUM FELICITY
(540)

(210) 426985

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy, fioletowy
(531) 26.03.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, oraz administracja,
organizacja i zarządzanie kwestami i akcjami charytatywnymi, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing, organizacja
i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i doradztwo w tym zakresie,
informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja handlowa i doradztwo w zakresie reklamy radiowej,
prasowej, telewizyjnej, marketing i reklama bezpośrednia, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych
w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody
w celach promocyjnych i handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków
elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja
pokazów towarów i usług, zarządzanie halami targowymi i targowi-
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skami, 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie działalnością agencji mieszkaniowych i agencji nieruchomości, organizowanie
zbiórek funduszy na cele dobroczynne, organizowanie zbiórek na inne
cele niż dobroczynne, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych, przeprowadzanie analiz finansowych, doradztwo w sprawach finansowych, dokonywanie wycen finansowych, przekazywanie informacji finansowych, przeprowadzanie
operacji finansowych, sponsorowanie finansowe, świadczenie usług
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, przekazywanie informacji o ubezpieczeniach, pośrednictwo w sprawach
ubezpieczeniowych, świadczenie usług ubezpieczeniowych, prowadzenie kwest, zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowania
budowy nieruchomości, usługi inwestycyjne w nieruchomości, usługi
nadzorowania procesów inwestycyjnych, prowadzenie i administracja
osiedla mieszkaniowego, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu,
wynajem powierzchni dla osób trzecich wynajmujących w celach
prywatnych lub handlowych, wynajem powierzchni, w szczególności
w kompleksie biurowym lub handlowym, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego (sprzedaż i zakup nieruchomości), usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych
z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie
nieruchomości i ich wynajmu, zarządzanie organizacją i codzienną
działalnością biur i nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości, zarządzanie i administracja nieruchomościami
w celach handlowych dla osób trzecich, 37 usługi w zakresie budownictwa przemysłowego, komercyjnego i mieszkaniowego, usługi
budowlane, usługi naprawy w zakresie budowli przemysłowych, komercyjnych i mieszkaniowych, usługi instalacyjne urządzeń służących
do przesyłania mediów, obsługa basenów kąpielowych, doradztwo
budowlane, 41 usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, rekreacji, wypoczynku, usługi związane z organizowaniem zajęć
sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, organizowanie i obsługa
kongresów, zjazdów, koncertów, szkoleń, kursów, sympozjów, przyjęć, spektakli, zajęć sportowych, usługi rezerwacji miejsc na spektakle,
usługi dystrybucji biletów, publikowanie elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
poradnictwo zawodowe, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, fotografowanie, fotoreportaże, organizowanie wystaw
i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, organizowanie konferencji i seminariów, prowadzenie kin, prowadzenie nocnych
klubów i dyskotek, prowadzenie kasyn, kręgielni, sal koncertowych,
centrów sportowych lub centrów rozrywki, 42 usługi architektoniczne,
projektowanie budynków, opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie dekoracji wnętrz.

(111) 293376
(220) 2014 05 22
(210) 429103
(151) 2017 01 10
(441) 2014 09 01
(732) CIESIELSKI MARCIN MASTERGRUPA, Busko-Zdrój, PL.
(540) GastroArena
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 8 sztućce, łyżki, noże, 20 meble bankietowe składane,
meble stalowe, 21 garnki, rondle, patelnie, 35 aukcje publiczne,
42 administrowanie stronami komputerowymi.
(111) 293377
(220) 2014 06 06
(210) 429745
(151) 2016 11 10
(441) 2014 09 15
(732) KANCELARIA PIONIER MAZUREK I BAL, Lubliniec, PL.
(540) PIONIER
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 36 agencje ściągania wierzytelności, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w sprawach finansowych,
finansowa wycena (ubezpieczenia, banki), doradztwo w zakresie
długów, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, informacje w sprawach
ubezpieczeń, 45 usługi prawne, pomoc w sprawach spornych, badania prawne, kompleksowa obsługa osób poszkodowanych w toku
dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia za doznane krzywdy,
doradztwo prawne na rzecz poszkodowanych w tym profesjonalna
pomoc specjalistyczna i opiniowanie oraz świadczenie innych czynności zmierzających do uzyskania należnego odszkodowania, mediacje.

(111) 293378
(220) 2014 09 25
(151) 2016 12 15
(441) 2015 01 05
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) WAKACJE 2 w 1
(540)

(210) 433790

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 09.01.10, 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, usługi w zakresie design-managementu, usługi agencji reklamowych, usługi
promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi w zakresie
kształtowania wizerunku, identyfikacji i usługi promocyjne, usługi
rekrutacji designerów, artystów, twórców, usługi pomocy / pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi
w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie organizacji promocji
sprzedaży, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych,
usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w celach
handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn pomieszczeń-m. in. sklepów, galerii, biur, usługi
w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej, usługi sprzedaży następujących towarów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycznych, zegarów
i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów informatycznie-komputerowych, urządzeń oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów papierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, artykułów
dekoracyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów sportowych, gier
i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz
urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, artykułów spożywczych, 39 organizacja
podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez
przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur
podróży i biur wycieczkowych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacji biletów /miejsc na podróże i wycieczki, czarterowanie /wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych, usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz dotyczących podróży,
obsługa bagaży pasażerów, obsługa naziemna pasażerów, usługi
transportowe, pilotaż, tworzenie ofert pakietowych na usługi turystyczne, wypożyczanie kombinezonów do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie / eskortowanie
podróżnych, 41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów,
podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych,
organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką lub edukacją,
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usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie
kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów
dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, organizacja kursów językowych, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem
umiejętności oraz kompetencji, organizowanie i realizacja spektakli,
produkcja i organizowanie festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych,
wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów związanych
z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów, gier
losowych i loterii, organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo
w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez: organizowanie imprez z dziedziny kultury,
prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe, publikowanie elektroniczne on-line,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania
z sieci komputerowych, usługi salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania, zarządzania
i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych, kulturalnych,
edukacyjnych i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań, usługi studiów
filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych
oraz video, ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania artystom, usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej klasie,
świadczone również za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy,
wykonywanie fotokopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej / filmowej, umożliwianie
osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych /
filmów, w tym dostępu za pomocą środków elektronicznych, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, wynajem sprzętu do nurkowania rekreacyjnego, 43 usługi agencji zakwaterowań-hotele, pensjonaty, usługi domów turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie
tymczasowe, rezerwacje zakwaterowania tymczasowego, usługi kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz
snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 293379
(220) 2014 09 25
(151) 2016 12 15
(441) 2015 01 05
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) WAKACJE Last Second
(540)

(210) 433791

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 09.01.10, 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, usługi w zakresie design-managementu, usługi agencji reklamowych, usługi
promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi w zakresie
kształtowania wizerunku, identyfikacji i usługi promocyjne, usługi
rekrutacji designerów, artystów, twórców, usługi pomocy / pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi
w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży,
usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie wynajmowania po-
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wierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie
organizowania wystaw oraz pokazów w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn
pomieszczeń-m. in. sklepów, galerii, biur, usługi w zakresie informacji
handlowej i informacji o działalności gospodarczej, usługi sprzedaży
następujących towarów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów
jubilerskich, artykułów optycznych, zegarów i zegarków, wyrobów
zegarmistrzowskich, artykułów informatycznie-komputerowych,
urządzeń oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów
papierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artykułów
pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, artykułów dekoracyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów sportowych, gier i zabawek, mebli,
artykułów wyposażenia wnętrz, produktów związanych z wystrojem
wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany,
produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, artykułów spożywczych, 39 organizacja podróży oraz wycieczek
turystycznych, usługi świadczone przez przewodników turystycznych,
zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży i biur wycieczkowych,
usługi planowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki, czarterowanie / wynajem pojazdów lądowych,
powietrznych i wodnych, usługi w zakresie zapewniania informacji
turystycznych oraz dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów,
obsługa naziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, tworzenie
ofert pakietowych na usługi turystyczne, wypożyczanie kombinezonów do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo w dziedzinie podróży
i pilotowanie / eskortowanie podróżnych, 41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kongresów,
sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji
i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania,
organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej,
nagrywanie materiałów dydaktycznych, organizacja kursów jezykowych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy
i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, organizowanie
i realizacja spektakli, produkcja i organizowanie festiwali teatralnych,
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub
rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów
związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz
doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców i różnych dziedzin
twórczości artystycznej poprzez: organizowanie imprez z dziedziny
kultury, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna
w zakresie twórczości artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, komponowanie muzyki dla osob trzecich, usługi
galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe, publikowanie elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania, zarządzania
i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych, kulturalnych,
edukacyjnych i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań, usługi studiów
filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych
oraz video, ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie
napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże,
wynajmowanie modeli do pozowania artystom, usługi publikowania
fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczone
również za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wykonywanie
fotokopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi
biblioteki fotograficznej / filmowej, umożliwianie osobom trzecim
uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych / filmów, w tym dostępu za pomocą środków elektronicznych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wynajem sprzętu do nurkowania rekreacyjnego,
43 usługi agencji zakwaterowań-hotele, pensjonaty, usługi domów turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacje
zakwaterowania tymczasowego, usługi kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wypożyczanie mebli,
bielizny stołowej i zastawy stołowej.
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(111) 293380
(220) 2014 10 10
(210) 434364
(151) 2016 12 09
(441) 2015 01 19
(732) PGC POLSKA GRUPA CERAMICZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) PGC POLSKA GRUPA CERAMICZNA
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 płytki ceramiczne, środki (preparaty) do konserwacji ceramiki, kleje do płytek ceramicznych, 11 bidety, kabiny natryskowe, miski klozetowe, natryski, wanny łazienkowe, wyposażenie
wanien,aparatura sanitarna, krany, sedesy, toalety, pisuary, płuczki
ustępowe, zbiorniki do płuczekustępowych, części do instalacji sanitarnych, suszarki, grzejniki, 19 kamień budowlany, klinkier, marmur, okładziny niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe
niemetalowe, płytki parkietowe, terakota, baseny kąpielowe, granit,
kamień, sztuczny kamień, 35 badana rynku, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, fakturowanie, handel,
marketing, reklama, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing, reklama, zamówienia handlowe.
(111) 293381
(220) 2014 07 22
(210) 431414
(151) 2017 01 13
(441) 2014 11 10
(732) SWGK MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SWGK
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie ksiąg,
sporządzanie list płac, audyt akt osobowych pracowników, sprawozdawczość skarbowa oraz ZUS, przygotowywanie zeznań podatkowych, dostęp do ksiąg rachunkowych w trybie on-line, rachunkowość, przegląd ksiąg rachunkowych, audyt sprawozdań finansowych
zgodny z polskimi Normami Wykonywania Zawodu oraz Międzynarodowymi Standardami Audytu, audyt planu połączeń oraz przekształceń spółek, audyt porównywalności sprawozdań finansowych
do prospektu informacyjnego lub memorandum informacyjnego,
analizy kosztów, organizacja rachunku kosztów, audyt prac audytorskich innego audytora, inwentaryzacja składników majątku trwałego, doradztwo podatkowe [rachunkowość], przygotowywanie
dokumentacji podatkowych, konsultacje w zakresie rachunkowości,
36 audyty podatkowe, usługi finansowe związane z prospektami
emisyjnymi, doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], sporządzanie analiz i raportów finansowych, analizy finansowo-ekonomiczne, doradztwo finansowe w fuzjach i przejęciach, doradztwo
finansowe w inwestycjach zagranicznych, usługi konsultingowo-doradcze w zakresie finansów, planowanie finansowe optymalnych
systemów wynagradzania, planowanie finansowe i wyceny finansowe, administrowanie finansami, doradztwo finansowe w zakresie
prawa celnego i dewizowego, 41 organizowanie i obsługa konferencji, szkolenia w zakresie finansów i rachunkowości, organizowanie
i prowadzenie seminariów i sympozjów, 42 projektowanie narzędzi
informatycznych wspomagających obliczenia finansowe, 45 usługi
prawne, udzielanie licencji na oprogramowanie komputerowe, obsługa prawna, usługi związane z badaniami oraz doradztwem prawnym, reprezentowanie innych podmiotów w sprawach prawnych
i podatkowych, usługi związane z własnością intelektualną, zarządzanie własnością intelektualną i prawami autorskimi, doradztwo
prawne w zakresie prawa celnego i dewizowego.
(111) 293382
(220) 2014 07 22
(210) 431415
(151) 2017 01 13
(441) 2014 11 10
(732) SWGK MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
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(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie ksiąg,
sporządzanie list płac, audyt akt osobowych pracowników, sprawozdawczość skarbowa oraz ZUS, przygotowywanie zeznań podatkowych, dostęp do ksiąg rachunkowych w trybie on-line, rachunkowość, przegląd ksiąg rachunkowych, audyt sprawozdań finansowych
zgodny z polskimi Normami Wykonywania Zawodu oraz Międzynarodowymi Standardami Audytu, audyt planu połączeń oraz przekształceń spółek, audyt porównywalności sprawozdań finansowych
do prospektu informacyjnego lub memorandum informacyjnego,
analizy kosztów, organizacja rachunku kosztów, audyt prac audytorskich innego audytora, inwentaryzacja składników majątku trwałego, doradztwo podatkowe [rachunkowość], przygotowywanie
dokumentacji podatkowych, konsultacje w zakresie rachunkowości,
36 audyty podatkowe, usługi finansowe związane z prospektami
emisyjnymi, doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], sporządzanie analiz i raportów finansowych, analizy finansowo-ekonomiczne, doradztwo finansowe w fuzjach i przejęciach, doradztwo
finansowe w inwestycjach zagranicznych, usługi konsultingowo-doradcze w zakresie finansów, planowanie finansowe optymalnych
systemów wynagradzania, planowanie finansowe i wyceny finansowe, administrowanie finansami, doradztwo finansowe w zakresie
prawa celnego i dewizowego, 41 organizowanie i obsługa konferencji, szkolenia w zakresie finansów i rachunkowości, organizowanie
i prowadzenie seminariów i sympozjów, 42 projektowanie narzędzi
informatycznych wspomagających obliczenia finansowe, 45 usługi
prawne, udzielanie licencji na oprogramowanie komputerowe, obsługa prawna, usługi związane z badaniami oraz doradztwem prawnym, reprezentowanie innych podmiotów w sprawach prawnych
i podatkowych, usługi związane z własnością intelektualną, zarządzanie własnością intelektualną i prawami autorskimi, doradztwo
prawne w zakresie prawa celnego i dewizowego.
(111) 293383
(220) 2014 07 22
(210) 431418
(151) 2017 01 13
(441) 2014 11 10
(732) SWGK MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SWGK
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania,
ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie
ksiąg, sporządzanie list płac, audyt akt osobowych pracowników,
sprawozdawczość skarbowa oraz ZUS, przygotowywanie zeznań
podatkowych, dostęp do ksiąg rachunkowych w trybie on-line,
rachunkowość, przegląd ksiąg rachunkowych, audyt sprawozdań
finansowych zgodny z polskimi Normami Wykonywania Zawodu
oraz Międzynarodowymi Standardami Audytu, audyt planu połączeń oraz przekształceń spółek, audyt porównywalności sprawozdań finansowych do prospektu informacyjnego lub memorandum
informacyjnego, analizy kosztów, organizacja rachunku kosztów,
audyt prac audytorskich innego audytora, inwentaryzacja składników majątku trwałego, doradztwo podatkowe [rachunkowość],
przygotowywanie dokumentacji podatkowych, konsultacje w zakresie rachunkowości, 36 audyty podatkowe, usługi finansowe
związane z prospektami emisyjnymi, doradztwo podatkowe
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[nie dotyczy księgowości], sporządzanie analiz i raportów finansowych, analizy finansowo-ekonomiczne, doradztwo finansowe
w fuzjach i przejęciach, doradztwo finansowe w inwestycjach
zagranicznych, usługi konsultingowo-doradcze w zakresie finansów, planowanie finansowe optymalnych systemów wynagradzania, planowanie finansowe i wyceny finansowe, administrowanie
finansami, doradztwo finansowe w zakresie prawa celnego i dewizowego, 41 organizowanie i obsługa konferencji, szkolenia
w zakresie finansów i rachunkowości, organizowanie i prowadzenie seminariów i sympozjów, 42 projektowanie narzędzi informatycznych wspomagających obliczenia finansowe, 45 usługi
prawne, udzielanie licencji na oprogramowanie komputerowe,
obsługa prawna, usługi związane z badaniami oraz doradztwem
prawnym, reprezentowanie innych podmiotów w sprawach prawnych i podatkowych, usługi związane z własnością intelektualną,
zarządzanie własnością intelektualną i prawami autorskimi, doradztwo prawne w zakresie prawa celnego i dewizowego.

(111) 293384
(220) 2014 11 21
(210) 435907
(151) 2017 01 30
(441) 2015 03 02
(732) WOJTYŃSKA EWA ABU, Warszawa, PL.
(540) MIAUKOT
(510), (511) 41 prowadzenie przedszkoli, nauczanie w przedszkolach.
(111) 293385
(220) 2014 11 28
(151) 2016 09 29
(441) 2015 03 16
(732) ROZTOMAJTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Ślónski paluch ŚLĄSKI PALUCH
(540)

(210) 436205

(531) 05.13.08, 05.13.09, 05.13.25
(510), (511) 30 biszkopty, bułeczki słodkie, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciasto na ciastka, ciastka, wyroby cukiernicze, kanapki, kawa, herbata,
kakao, kluski, lody spożywcze, makarony, potrawy na bazie mąki,
naleśniki, galaretki owocowe, paszteciki, pierniki, pierogi, pizze,
placki, potrawy na bazie mąki, przekąski zbożowe, sosy, przekąski ryżowe, sajgonki, spaghetti, sushi, tortille, tarty (z nadzieniem
z jajek, sera, boczku itp.), tarty z owocami, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz
osób trzecich towarów takich jak: biszkopty, bułeczki słodkie, bułki,
chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciasto na ciastka, ciastka, wyroby cukiernicze, kanapki,
kawa, herbata, kakao, kluski, lody spożywcze, makarony, potrawy
na bazie mąki, naleśniki, galaretki owocowe, paszteciki, pierniki,
pierogi, pizze, placki, potrawy na bazie mąki, przekąski zbożowe,
sosy, przekąski ryżowe, sajgonki, spaghetti, sushi, tortille, tarty
(z nadzieniem z jajek, sera, boczku itp.), tarty z owocami, usługi doradztwa w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, wyszukiwanie danych komputerowych bazach danych dla
osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, marketing,
reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, bilboardowa, dystrybucja
materiałów reklamowych za pośrednictwem sieci komputerowych,
organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach
związanych z promocją powyższych towarów i usług, poszukiwania w zakresie patronatu, pomoc przedsiębiorstwom w zakresie
działalności gospodarczej, 43 obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, bary szybkiej obsługi, restauracje, kafeterie.
(111) 293386
(220) 2014 12 05
(210) 436530
(151) 2017 01 23
(441) 2015 03 16
(732) UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) UZDROWISKA Polskie
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(540)

Kolor znaku: szary, biały, zielony, czerwony
(531) 01.17.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów jubilerskich,
rękodzieła artystycznego, odzieży, sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem internetu wyrobów jubilerskich, rękodzieła artystycznego, odzieży, usługi informacji handlowej dotyczącej wyrobów jubilerskich, rękodzieła artystycznego, odzieży, 39 usługi
w zakresie przewozu towarów i osób, transportu i spedycji, usługi
turystyczne dotyczące transportu turystycznego, organizowania
podróży, organizowania wycieczek i zwiedzania turystycznego,
usługi osób towarzyszących podróżnym, przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwowanie miejsc na wycieczki turystyczne,
wypożyczanie samochodów, wypożyczanie łodzi, rejsy statkami wycieczkowymi, zwiedzanie turystyczne, agencje turystyczne.
(111) 293387
(220) 2014 12 23
(210) 437202
(151) 2016 12 19
(441) 2015 04 13
(732) WOJCIECHOWSKI TOMASZ, WOJCIECHOWSKA PATRYCJA
JULIMEX SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) Julimex invisible-line
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 293388
(220) 2015 02 16
(210) 439001
(151) 2016 12 20
(441) 2015 06 08
(732) NATUR GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) Dr. inC
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 01.15.15, 09.03.13, 11.01.25, 11.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety, 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe.
(111) 293389
(220) 2015 02 17
(210) 439113
(151) 2017 01 18
(441) 2015 06 08
(732) JACOBS DOUWE EGBERTS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CAFÉ PRIMA
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, żółty, biały
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, w tym kawa w opakowaniach do filtrowania lub
zaparzania, kawa w saszetkach, napoje na bazie kawy, kawa i napoje na bazie kawy zawierające mleko i mleko w proszku, substytuty
kawy, ekstrakty kawowe, kawa rozpuszczalna.
(111) 293390
(220) 2015 02 26
(210) 439478
(151) 2016 12 29
(441) 2015 06 08
(732) NATUR GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) Biały Kieł dla zdrowotności na Zęby i Kości
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, pasty do podłogi i mebli, lotiony, peelingi, lakiery
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do paznokci, maseczki kosmetyczne, pomadki do ust, antyperspiranty
jako środki przeciwpotne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze
do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, żele i paski wybielające zęby, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty kosmetyczne do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty do depilacji, produkty toaletowe zawarte
w tej klasie, środki kosmetyczne, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały do użytku w farmacji, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie i wzmacniające organizm, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, preparaty biologiczne do celów
medycznych, preparaty biologiczne do celów weterynaryjnych, środki
bakteriobójcze, szczepionki, surowice, krew jako osocze, krew do celów
medycznych, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, plastry samoprzylepne,
materiały opatrunkowe, opatrunkowe materiały chirurgiczne, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, aparaty i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
aparatura do analizy do celów medycznych, butelki dla niemowląt, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura i instrumenty dentystyczne,
przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, artykuły ortopedyczne, smoczki dziecięce, gryzaki, zęby sztuczne, protezy, bandaże zawarte
w tej klasie, poduszki do celów leczniczych, strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(111) 293391
(220) 2015 03 11
(210) 440071
(151) 2016 01 21
(441) 2015 06 22
(732) BENDYKOWSKI KONRAD F.P.H. BLUE, Trojanów, PL.
(540) Diu Vitam
(510), (511) 32 napoje wodne.
(111) 293392
(220) 2015 03 17
(210) 440353
(151) 2017 01 10
(441) 2015 07 06
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) ŁOWICZ Na zdrowie
(510), (511) 5 syropy owocowe o działaniu leczniczym, 30 syropy
owocowe jako dodatki do herbaty, kawy, kakao i czekolady oraz
do napojów na bazie herbaty, kawy, kakao i czekolady, syropy owocowe jako sosy słodkie oraz dodatki i polewy do artykułów spożywczych, potraw i deserów należących do klasy 30, w tym do wyrobów
cukierniczych, naleśników, lodów i deserów lodowych, 32 syropy, syropy owocowe jako dodatki do piwa i do napojów bezalkoholowych,
syropy owocowe jako preparaty do sporządzania napojów.
(111) 293393
(220) 2015 03 17
(210) 440364
(151) 2017 01 09
(441) 2015 07 06
(732) CODEMAX A. KOWALSKA, K. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Ząbki, PL.
(540) Codemax THE CODING MASTERS
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do kopiowania, kserograficzne kopiarki,
urządzenia i przyrządy kserograficzne, kserografy, drukarki, drukarki laserowe, drukarki komputerowe, drukarki kolorowe, drukarki
plotery, drukarki atramentowe, drukarki optyczne, drukarki rozetko-
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we, drukarki bezuderzeniowe, 16 papier kserograficzny, druki, druki
litograficzne, druki handlowe, 37 naprawa i konserwacja urządzeń
multimedialnych, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych,
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa i konserwacja
urządzeń fotograficznych.

(111) 293394
(220) 2015 04 13
(210) 441333
(151) 2016 11 08
(441) 2015 08 03
(732) A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) A-Z Zielony Owies
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty lecznicze, środki dietetyczne dla celów medycznych, produkty farmaceutyczne, witaminy,
minerały, dodatki mineralne do żywności, dietetyczne środki spożywcze, parafarmaceutyki, wody mineralne do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, nutrikosmetyki, preparaty ziołowe, herbaty
lecznicze, napary lecznicze, zioła lecznicze, produkty biologiczne,
produkty biotechnologiczne, wyroby medyczne, 29 napoje mleczne, produkty mleczne, jogurt, galaretki jadalne, kefir.
(111) 293395
(220) 2015 04 30
(210) 441971
(151) 2017 01 10
(441) 2015 08 17
(732) DZIUBASIK DAMIAN PIOTR, Białka Tatrzańska, PL.
(540) SUPERSNOW
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia naśnieżające oraz systemy naśnieżania, składowe tych maszyn, urządzeń i systemów oraz osprzętu do nich, 12 pojazdy lądowe, które są wyposażone w urządzenia
i maszyny naśnieżające, części i akcesoria do urządzeń i maszyn
naśnieżających, 37 budowa i montaż systemów naśnieżania i urządzeń naśnieżających oraz naprawy i konserwacji instalacji, maszyn,
urządzeń naśnieżających, pojazdów lądowych, które są wyposażone
w urządzenia, maszyny naśnieżające i elementów systemów naśnieżania.
(111) 293396
(220) 2015 04 30
(151) 2016 01 14
(441) 2015 08 17
(732) ART.B.LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) ART. B. LOGISTIC
(540)

(210) 441981

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 24.15.02, 24.15.13, 26.01.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi, 39 transport pasażerski, fracht, fracht
[przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, logistyka transportu.
(111) 293397
(220) 2015 05 06
(210) 442188
(151) 2017 01 04
(441) 2015 08 17
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW”
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, PL.
(540) Mleczko Familijne
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze.
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(111) 293398
(220) 2015 05 12
(210) 442396
(151) 2017 01 30
(441) 2015 08 31
(732) WOJTYŃSKA EWA ABU, Warszawa, PL.
(540) ABU
(510), (511) 36 organizowanie i gromadzenie funduszy na cele:
dobroczynne, społeczne, kulturalne, szkoleniowe, informacyjne,
edukacyjne, sportowe, ekologiczne, opieki medycznej, leczenia,
rehabilitacji, poprawy jakości usług medycznych, zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup urządzeń medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego i innych artykułów do realizacji
potrzeb życia codziennego osób chorych, niepełnosprawnych,
z zaburzeniami rozwoju, organizowanie i gromadzenie funduszy
w celu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, fundowanie stypendiów, 41 usługi edukacyjne, nauczanie języków obcych,
nauczanie wyrównawcze w zakresie mowy i języka, udostępnianie
obiektów i sprzętu w celach szkoleniowych, terapeutycznych, nauczania dzieci i młodzieży oraz zabaw dla dzieci, usługi nauczania
w zakresie metod logopedycznych i pedagogicznych, kształcenie
praktyczne logopedów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli,
pielegniarek i lekarzy medycyny, publikowanie książek, mikro-wydawnictwa, publikowanie tekstów, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie imprez i konkursów
artystycznych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych, edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie ośrodków, placówek dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych,
usługi prowadzenia przedszkoli i punktów przedszkolnych, wychowanie przedszkolne, usługi w zakresie realizacji edukacyjnych
programów radiowych, telewizyjnych i filmów, edukacyjne portale
internetowe-tworzenie, administrowanie, 44 usługi medyczne,
usługi pielęgniarskie i położnicze, usługi lekarzy specjalistów,
usługi rehabilitacyjne, usługi terapeutyczne, porady w zakresie
farmakologii, porady psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne,
masaż, optometria.
(111) 293399
(220) 2015 05 21
(210) 442750
(151) 2017 01 26
(441) 2015 08 31
(732) PFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Knurów, PL.
(540) PFI
(510), (511) 27 dywaniki i maty samochodowe, ochraniacze [maty]
na obcasy zapobiegające otarciom podczas jazdy pojazdem, maty
do pojazdów [nieprofilowane], dywaniki podłogowe do samochodów.
(111) 293400
(220) 2015 06 17
(151) 2016 04 11
(441) 2015 09 28
(732) ORTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, PL.
(540) FireHeat
(540)

(210) 443733
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(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt.

(111) 293402
(220) 2015 05 21
(210) 442782
(151) 2017 01 03
(441) 2015 08 31
(732) ADAMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) IPRIXON NEB
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt.
(111) 293403
(220) 2015 06 22
(210) 443900
(151) 2017 01 04
(441) 2015 10 12
(732) CHRANIUK ROMAN, Poznań, PL.
(540) Lemberger
(510), (511) 32 piwo, 35 sprzedaż piwa i napojów bezalkoholowych.
(111) 293404
(220) 2015 07 02
(210) 444326
(151) 2017 01 10
(441) 2015 10 12
(732) PURA VIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KonstancinJeziorna, PL.
(540) MORE love
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, sorbety.
(111) 293405
(220) 2015 07 03
(210) 444378
(151) 2017 01 11
(441) 2015 10 12
(732) JÓŹWIK CEZARY ABSTRAWEAR, Warszawa, PL.
(540) ABSTRAWEAR
(510), (511) 9 etui na telefony komórkowe, torby na laptopy, 18 plecaki, torebki, torby na zakupy, torby sportowe, portfele, szkolne teczki, tornistry, paski do torebek i plecaków, 25 odzież, dzianina jako
odzież, paski materiałowe do odzieży, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych a mianowicie ulotek, prospektów,
druków, próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy, marketing w Internecie, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługa sprzedaży hurtowej i detalicznej w sklepach i poprzez
sieć Internet następujących towarów: etui na telefony komórkowe,
torby na laptopy, torebki, pasy skórzane, odzież, dzianina jako odzież.

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.05, 05.03.13
(510), (511) 4 brykiety materiałów palnych, brykiety drzewne, drewno opałowe, paliwo.

(111) 293406
(220) 2015 07 06
(151) 2017 01 02
(441) 2015 10 26
(732) SOBIESKI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołaczkowo, PL.
(540) BALTIUS
(510), (511) 1 alkohol, 33 wódka.

(111) 293401
(220) 2015 05 21
(151) 2017 01 03
(441) 2015 08 31
(732) ADAMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) BUDIXON NEB

(111) 293407
(220) 2015 07 23
(210) 445125
(151) 2016 11 25
(441) 2015 10 26
(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ANGEL GROUP

(210) 442781

(210) 444438

Nr 7/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: szary, złoty, biały
(531) 03.07.17, 26.11.01, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem mieszkań, obrót nieruchomościami, dzierżawa nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, 37 budownictwo, 43 wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, 44 opieka pielęgniarska, medyczna,
domy opieki, opieka zdrowotna, hospicja, usługi klinik medycznych,
szpitale, placówki opieki pielęgniarskiej, fizjoterapia, fizykoterapia.
(111) 293408
(220) 2015 08 04
(210) 445534
(151) 2017 01 20
(441) 2015 11 09
(732) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, PL.
(540) Tool
(510), (511) 12 rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle,
quady, gokarty, części zamienne do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, 35 usługi sprzedaży różnorodnych towarów w specjalistycznym
sklepie i/lub hurtowni, również poprzez Internet i sprzedaż wysyłkową
dla towarów: rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle,
quady, gokarty oraz części do wymienionych towarów, pośrednictwo
w obrocie wymienionymi towarami, usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży, organizacja wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, 37 naprawy rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek,
motocykli, quadów i gokartów, instalacja części zamiennych do pojazdów, instalowanie części do pojazdów, konserwacja i naprawa pojazdów, malowanie pojazdów, montaż [instalowanie] części do pojazdów, naprawa lub konserwacja dwukołowych pojazdów silnikowych,
organizowanie naprawy pojazdów, przegląd pojazdów, regulacja
[tuning] pojazdów, usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów,
usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, usługi stacji naprawy
pojazdów, usługi tuningu pojazdów.
(111) 293409
(220) 2015 08 11
(210) 445838
(151) 2016 07 18
(441) 2015 11 09
(732) WODA BLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BLUM
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 293410
(220) 2015 08 20
(210) 446128
(151) 2016 12 19
(441) 2015 11 23
(732) FURTAK-POBROTYN JOANNA, Wrocław, PL.
(540) CITODENT RODZINNY
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie interny, pediatrii,
pulmonologii.
(111) 293411
(220) 2014 10 09 K
(210) 444168
(151) 2017 01 23
(441) 2015 12 21
(732) ŁOMŻYŃSKI ADAM ADDENDA, Warszawa, PL.
(540) ADDENDA
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 36 pośrednictwo w zakresie pozyskiwania funduszy
unijnych, analizy finansowe, finansowanie targów, 41 szkolenia biznesowe.

(111) 293412
(220) 2015 09 01
(151) 2017 01 11
(441) 2015 12 07
(732) ALTER PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) sushi corner
(540)

(210) 446520

Kolor znaku: biały, zielony, czarny
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 sushi, bento, potrawy na bazie mąki i ryżu, w tym potrawy tradycyjnej kuchni japońskiej, gotowe dania oraz półprodukty
do przygotowywania dań zawarte w tej klasie, ryż, tapioka, sago, kasze, mąka i produkty zbożowe, wyroby i przetwory mączne, ciasto
ryżowe, ciasto surowe, makarony, kluski, pierogi, wyroby i przetwory
kukurydziane zawarte w tej klasie, chipsy i chrupki kukurydziane, pieczywo, kanapki, wyroby cukiernicze i słodycze, ciasta, lody, sól, cukier, miód, melasa, musztarda, ocet, sosy i przyprawy zawarte w tej
klasie, sos sojowy, drożdże, proszek do pieczenia, esencje do żywności i celów spożywczych, lód, kawa, kawa nienaturalna, herbata,
kakao, napoje czekoladowe, napoje na bazie herbaty, kawy i/lub kakao, 35 usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością
gospodarczą i handlową, w tym działalnością w zakresie gastronomii i handlu artykułami spożywczymi i napojami, usługi w zakresie
prowadzenia hipermarketów, supermarketów oraz sklepów detalicznych i hurtowych z artykułami spożywczymi i napojami, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej napojów
oraz artykułów spożywczych i potraw gotowych, w tym sushi i bento, usługi doradztwa biznesowego w zakładaniu i/lub prowadzeniu
barów i restauracji, w tym również restauracji i barów oferujących sushi i bento, winiarni, kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady
i piwiarni, snack-barów, barów szybkiej obsługi oraz restauracji samoobsługowych, a także hipermarketów, supermarketów oraz sklepów detalicznych i hurtowych, pomoc w zarządzaniu i prowadzeniu
barów i restauracji, w tym również restauracji i barów oferujących
sushi i bento, winiarni, kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady i piwiarni, snack-barów, barów szybkiej obsługi oraz restauracji samoobsługowych, a także hipermarketów, supermarketów oraz
sklepów detalicznych i hurtowych, usługi franchisingowe w zakresie
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi agencji importowo-eksportowych w zakresie artykułów spożywczych i napojów, usługi w zakresie reklamy i marketingu, usługi w zakresie badania rynku i opinii
publicznej, 41 usługi w zakresie rozrywki, nauczania i kształcenia,
usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów, szkoleń i warsztatów, w tym kursów, szkoleń i warsztatów dotyczących przygotowywania sushi i bento, usługi w zakresie prowadzenia galerii sztuki,
usługi w zakresie organizacji wystaw o charakterze rozrywkowym,
kulturalnym lub edukacyjnym, usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym i edukacyjnym, usługi związane z organizacją czasu wolnego
i wypoczynku osób dorosłych i dzieci, usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia pokazów, loterii i konkursów o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, usługi w zakresie
organizowania koncertów, spektakli teatralnych i pokazów filmowych, w tym koncertów, spektakli i pokazów na wolnym powietrzu,
usługi w zakresie rezerwacji miejsc na koncerty, spektakle teatralne,
pokazy filmowe i inne imprezy o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, usługi animatorów kultury, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pracowni specjalistycznych

2350

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

w dziedzinie rozrywki i kultury, usługi w zakresie organizowania zawodów sportowych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], usługi w zakresie obsługi salonów gier,
usługi palarni cygar i punktów degustacji win i piw, usługi w zakresie
udostępniania sprzętu do karaoke, usługi polegające na odtwarzaniu nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć i imprez o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, usługi
fotograficzne oraz usługi w zakresie rejestrowania dźwięku i obrazu
na taśmie filmowej, taśmie wideo oraz na nośnikach elektronicznych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu fotograficznego oraz
kamer wideo, usługi w zakresie wypożyczania nośników z filmami
i nagraniami dźwiękowymi, usługi informacyjne dotyczące rekreacji
i wypoczynku, usługi informacyjne dotyczące imprez charakterze
rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, usługi
polegające na publikowaniu, w tym również publikowaniu on-line,
tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym książek, czasopism,
magazynów i periodyków o tematyce kulinarnej, usługi w zakresie
wypożyczania książek i czasopism, magazynów i periodyków, w tym
książek, czasopism, magazynów i periodyków o tematyce kulinarnej,
usługi w zakresie organizacji i prowadzenia konferencji, kongresów,
sympozjów, seminariów i zjazdów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, usługi barów i restauracji,
w tym również barów i restauracji oferujących sushi i bento, winiarni,
kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady i piwiarni, snack-barów, barów szybkiej obsługi i restauracji samoobsługowych, usługi
polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów
w barach i restauracjach, w tym również barach i restauracjach oferujących sushi i bento, winiarniach, kawiarniach, herbaciarniach, cukierniach, pijalniach czekolady i piwiarniach, snack-barach, barach
szybkiej obsługi oraz restauracjach samoobsługowych, usługi polegające na przygotowywaniu posiłków i napojów na zamówienie
i ich dostarczaniu do zamawiającego (catering), usługi w zakresie
obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze w dziedzinie
sztuki kulinarnej, usługi hoteli, moteli i pensjonatów, usługi w zakresie opracowywania receptur przepisów kulinarnych.

(111) 293413
(220) 2015 09 01
(210) 446521
(151) 2017 01 17
(441) 2015 12 07
(732) WYSOCKI ADAM DOBRY POMYSŁ!, Kołobrzeg, PL.
(540) PUFA DESIGN
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 05.05.20, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, zastawa stołowa, naczynia, naczynia do gotowania, talerze, garnki, korkociągi,
szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, nieelektryczne zaparzacze do herbaty, podstawki stołowe pod naczynia, kosze na chleb, chlebaki, deski
do krojenia, szklane karafki, zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, dziadki do orzechów, świeczniki, kosze metalowe, termosy, młynki do soli, młynki do pieprzu, karafki do wina lub wody,
stojaki, wieszaki na kubki, głośniki, wieszaki do ubrań, butelki, plakaty z papieru, poduszki, koszyki, regały na gazety, drewniane skrzynie,
świeczniki, lustra, lustra ścienne, zegary, wieszaki i haczyki na ubrania, urządzenia do oświetlania, lampy elektryczne, lampy stołowe,
lampy ścienne, lampy wiszące, lampy podłogowe, żarówki, abażury
do lamp, abażury do lamp, armatury łazienkowe, akcesoria łazienkowe, meble, meble ogrodowe, donice ceramiczne, tapety, syntetyczne materiały podłogowe lub okładziny ścienne,.
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(111) 293414
(220) 2015 09 01
(210) 446524
(151) 2017 01 10
(441) 2015 12 07
(732) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) TALenTOWIsko Banków Spółdzielczych
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnoróżowy, jasnozielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi bankowe z dostępem bezpośrednim np. przez
internet-home banking, usługi bankowe w zakresie oszczędności,
lokaty kapitału, wymiana pieniędzy, depozyty sejfowe, doradztwo
w sprawach finansowych, transakcje finansowe, doradztwa finansowe, usługi finansowe, operacje bankowe, operacje walutowe, operacje finansowe, informacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, 41 edukacja, informacja o edukacji, organizowanie
konkursów, organizowanie loterii, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(111) 293415
(220) 2015 09 01
(210) 446525
(151) 2017 01 10
(441) 2015 12 07
(732) ROSTOCKA-PIEKIEŁKO IZABELA ROSSLER POLSKA IMPORTEXPORT, Sękocin Nowy, PL.
(540)

(531) 03.04.07, 03.04.14, 03.04.13
(510), (511) 21 garnki, pokrywki do garnków, kociołki żeliwne, pokrywki żeliwne.
(111) 293416
(220) 2015 09 01
(210) 446529
(151) 2017 01 10
(441) 2015 12 07
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SWEET 3F DEPT.
(510), (511) 29 anchois, bekon, bita śmietana, bulion, warzywa konserwowane, chrupki owocowe, drób, nieżywy, dziczyzna, nieżywa,
dżemy, grzyby, hummus, pasta z ciecierzycy, dżem imbirowy, jaja,
mleczne produkty, owoce kandyzowane, kiełbasy, kiszone warzywa,
masła, oleje, tłuszcze, kompot, konserwy mięsne, konserwy rybne,
nieżywe krewetki, krokiety, owoce lukrowane, nieżywe małże, marmolada, krem na bazie masła, miąższ owoców, mięso, mleko sojowe,
mrożone owoce, opiekane wodorosty, orzechy preparowane, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, chipsy
owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pasztet z wątróbki,
przekąski na bazie owoców, miazga owocowa, rodzynki, potrawy
rybne, ryby nieżywe, sałatki warzywne, sos żurawinowy, tofu, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe,
placki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zupy, składniki
do sporządzania zup, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane,
chipsy owocowe, 30 aromaty do żywności, bułka tarta, bułki, chipsy
zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasto na ciastka, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier,
cukierki, czekolada, napoje na bazie czekolady, drożdże, gofry, guma
do żucia nie do celów medycznych, herbata, lody spożywcze, kakao,
wyroby z kakao, kanapki, kasze spożywcze, kawa, keczup, kluski,
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krakersy, kukurydza prażona, popcorn, płatki kukurydziane, kuskus,
majonezy, makarony, ciasta mączne, potrawy na bazie mąki, pierogi,
mięso zapiekane w cieście, miód, muesli, musztarda, naleśniki, napoje, ocet, orzechy, paszteciki, piernik, pierożki, ravioli, pizze, placki,
sosy warzywne, ryż, sosy do sałatek, słodycze, sorbety jako lody, sosy
do polewania deserów, sosy, spaghetti, tarty, tortille, wyroby cukiernicze, żywność na bazie maki, przyprawy, suchary, pieczywo, przekąski zbożowe, relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, preparaty zbożowe, 31 orzechy, owoce świeże, zioła ogrodowe
świeże, ziarna, warzywa świeże, 35 reklama, 43 świadczenie usług
w zakresie prowadzenia barów szybkiej obsługi, kafeterii, kawiarni,
restauracji.

(111) 293417
(220) 2015 09 01
(151) 2017 01 10
(441) 2015 12 07
(732) MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, PL.
(540) BLUE RAIN
(540)

(210) 446532

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 etui i pokrowce ochronne ze skóry lub z imitacji skóry
na sprzęt elektroniczny, fotograficzny, telefony komórkowe i na akcesoria do tych sprzętów, etui na okulary,, 18 parasolki, parasole
przeciwdeszczowe, kufiy, walizki, walizy, torby, torebki, portfele,
portmonetki, aktówki, dyplomatki, etui na klucze, kasetki ze skóry,
narzuty ze skór, pasy skórzane, torby plażowe, plecaki, torby podróżne, pokrowce zawarte w tej klasie, rzemienie, teczki, torby na zakupy, tornistry, worki skórzane, skóry wyprawione, skóry zwierzęce,
imitacje skóry, 25 peleryny przeciwdeszczowe, ubrania, płaszcze,
kostiumy, spódnice, spodnie, spodenki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, obuwie, nakrycia głowy, elementy bielizny osobistej, bielizna,
apaszki, odzież skórzana, 35 usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
pozyskiwanie i uaktualnianie danych do baz danych, projektowanie
i obróbka tekstów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych
i reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów, doradztwo w zawieraniu transakcji
handlowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna: parasolek i parasoli
przeciwdeszczowych, walizek, toreb, torebek, portfeli, portmonetek,
pokrowców i etui na sprzęt elektroniczny, fotograficzny, telefony komórkowe i akcesoria do tych sprzętów, sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem Internetu: parasolek
przeciwdeszczowych
i parasoli, kufrów, walizek, toreb, torebek, portfeli, portmonetek,
pokrowców i etui na sprzęt elektroniczny, fotograficzny, telefony komórkowe i akcesoria do tych sprzętów..
(111) 293418
(220) 2015 09 01
(210) 446539
(151) 2017 01 10
(441) 2015 12 07
(732) IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarszewy, PL.
(540) IZOLER
(510), (511) 1 kleje, kleje bitumiczne, preparaty do klejenia, gruntowania, środki do konserwacji cementu, produkty do konserwacji
murów, preparaty przeciwwilgociowe do konstrukcji murowanych,
kleje do ceramiki jedno lub wieloskładnikowe, preparaty do konserwacji dachówki, preparaty do impregnowania cementu, 17 materiały
izolacji budowlanej jak: wełna mineralna, wata szklana do izolacji,
zaprawy budowlane mineralne, zaprawy budowlane uszczelniające, powłoki uszczelniające epoksydowe i poliuretanowe, uszczelniacze poliuretanowe, substancje do izolacji przeciwwilgociowych,
zaprawy izolacyjne, związki chemiczne do uszczelniania przecieków,
materiały uszczelniające, uszczelnienia wodoodporne, masa bitumiczno-kauczukowa, dyspersyjna folia hydroizolacyjna, masy szpachlowe uszczelniające, uszczelki, kity, taśmy uszczelniające, substancje do izolacji przeciwwilgociowych budynków, materiały izolacyjne,
masa asfaltowa masa asfaltowo-kauczukowa, wodne wyroby epok-
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sydowe wieloskładnikowe, farby i lakiery epoksydowe uszczelniające
izolacyjne, wodny roztwór polimerów, dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, uszczelnienia zapobiegające przeciekom wody, masy
szpachlowe epoksydowe, zaprawy izolacyjne naprawcze epoksydowe, 19 szkło budowlane, gipsy, tynki, cegła, cement, wapno, uszlachetniający piasek budowlany, kruszywo, kostki betonowe, stolarka
budowlana, Opakowania z płyt pilśniowych, bitumiczne wyroby dla
budownictwa, materiały gruntujące podłoże, materiały budowlane,
powłoki ścienne, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, pokrycia dachowe niemetalowe,
konstrukcje niemetalowe, baseny kąpielowe pływackie, materiały
do pokryć nawierzchni drogi, materiały wiążące do naprawy drogi,
okładziny niemetalowe, zaprawy budowlane, posadzki przemysłowe
epoksydowe, powłoki, pokrycia niemetalowe, polimerowe roztwory gruntujące podłoże, powłoki dachowe nie bitumiczne, okładziny
ścienne epoksydowe.

(111) 293419
(220) 2015 09 09
(210) 446750
(151) 2016 05 06
(441) 2015 12 21
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLINSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) YONELLE INFUSION
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała,
toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony,
produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele,
kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty
kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, 5 produkty weterynaryjne, dietetyczna żywność, substancje do celów weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
wody termalne, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania zabiegów mikronakłuwania skóry, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących
towarów: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy
i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała,
toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne
zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny
ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele
kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania zabiegów
mikronakłuwania skóry, 44 zabiegi kosmetyczne, usługi w zakresie
pielęgnacji urody, usługi salonów piękności, usługi klinik medycyny
estetycznej, usługi w zakresie salonów fryzjerskich, informacja i do-
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radztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych.

(111) 293420
(220) 2015 09 09
(210) 446755
(151) 2016 05 06
(441) 2015 12 21
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) YONELLE MEDESTHETIC
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała,
toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony,
produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele,
kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty
kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, 5 produkty weterynaryjne, dietetyczna żywność, substancje do celów weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
wody termalne, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania zabiegów mikronakłuwania skóry, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących
towarów: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy
i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała,
toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne
zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny
ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele
kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania zabiegów
mikronakłuwania skóry, 44 zabiegi kosmetyczne, usługi w zakresie
pielęgnacji urody, usługi salonów piękności, usługi klinik medycyny
estetycznej, usługi w zakresie salonów fryzjerskich, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych.
(111) 293421
(220) 2015 09 09
(210) 446756
(151) 2016 05 06
(441) 2015 12 21
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) YONELLE DRUGA SKÓRA
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała,
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toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony,
produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała,
żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające
preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, 5 produkty weterynaryjne, dietetyczna żywność, substancje do celów weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, wody termalne, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania
zabiegów mikronakłuwania skóry, 44 zabiegi kosmetyczne, usługi
w zakresie pielęgnacji urody, usługi salonów piękności, usługi klinik
medycyny estetycznej, usługi w zakresie salonów fryzjerskich, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych.

(111) 293422
(220) 2015 09 09
(210) 446760
(151) 2016 05 06
(441) 2015 12 21
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) YONELLE MAGIC COMPRESS
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała,
toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony,
produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała,
żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające
preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, 5 produkty weterynaryjne, dietetyczna żywność, substancje do celów weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, wody termalne, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania
zabiegów mikronakłuwania skóry, 44 zabiegi kosmetyczne, usługi
w zakresie pielęgnacji urody, usługi salonów piękności, usługi klinik
medycyny estetycznej, usługi w zakresie salonów fryzjerskich, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych.
(111) 293423
(220) 2015 09 13
(210) 446908
(151) 2016 10 06
(441) 2015 12 21
(732) PAPAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MAMISSIMA
(510), (511) 24 koce, kocyki, narzuty, kołdry, otulacze, ręczniki, pościel, pieluszki dla dzieci tekstylne, chustki, chusty, w tym do noszenia dzieci, poszewki na kołdry i poduszki, pokrowce na meble,
28 zabawki dla dzieci, zabawki pluszowe dla dzieci, akcesoria edukacyjne, gry, gry planszowe, puzzle, układanki, maty edukacyjne,
35 usługi reklamowe i promocyjne, sprzedaż, w tym sprzedaż przez
Internet odzieży, obuwia, nakryć głowy, w tym dla dzieci oraz kobiet
w ciąży, sprzedaż, w tym sprzedaż przez Internet zabawek dla dzieci, zabawek pluszowych dla dzieci, akcesoriów edukacyjnych, gier,
gier planszowych, puzzli, układanek, mat edukacyjnych, sprzedaż,
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w tym sprzedaż przez Internet akcesoriów pielęgnacyjnych dla dzieci, kosmetyków, produktów pielęgnacyjnych dla dzieci, preparatów
do czyszczenia przedmiotów i pomieszczeń dla dzieci, preparatów
do prania tkanin używanych przez dzieci, sprzedaż, w tym sprzedaż
przez Internet pieluch dla dzieci, wkładek do pieluch jednorazowego użytku, pieluszek do pływania, śliniaków dla dzieci, preparatów
leczniczych dla dzieci, odzieży higienicznej dla dzieci, materiałów
opatrunkowych, chusteczek higienicznych, jednorazowych toreb
na pieluchy, herbat leczniczych dla dzieci, preparatów do kąpieli
leczniczych dla dzieci, żywności dla dzieci, sprzedaż, w tym sprzedaż przez Internet sztućców dla dzieci, butelek dla dzieci, smoczków,
smoczków do butelek do karmienia, gryzaków dla dzieci, sprzedaż,
w tym sprzedaż przez Internet nagrań dźwiękowych, filmowych, płyt
cd i dvd z nagraniami dla dzieci, aplikacji komputerowych, książek,
poradników i wydawnictw, w tym książek dla dzieci, artykułów papierniczych i piśmienniczych, piórników, farb, notesów, pamiętników, bloków, kalendarzy, kolorowanek, albumów na zdjęcia, zakładek do książek, naklejek w tym na ściany, sprzedaż, w tym sprzedaż
przez Internet termometrów, lamp, urządzeń i instalacji do oświetlania, aparatów i urządzeń do gotowania, chłodzenia, suszenia, nawilżaczy powietrza, podgrzewaczy do butelek, podgrzewaczy do kąpieli, akcesoriów łazienkowych, zwłaszcza dla dzieci, sprzedaż, w tym
sprzedaż przez Internet wózków dla dzieci i akcesoriów do wózków,
fotelików samochodowych dla dzieci, pasów samochodowych dla
dzieci, ochraniaczy na pasy, rowerków dla dzieci, nosidełek dla dzieci,
toreb, w tym na artykuły dla dzieci, kosmetyczek, plecaków, portfeli,
toreb i plecaków do wózków dziecięcych, śpiworków dla dzieci, śpiworów, poduszek, w tym do karmienia, poduszek dla kobiet w ciąży,
sprzedaż, w tym sprzedaż przez Internet mebli, w tym mebli dla dzieci, materacy dla dzieci, artykułów dekoracyjnych do domu, zwłaszcza
do pokoików dla dzieci, wanienek i miednic dla dzieci, nocników dla
dzieci, pojemników do użytku domowego, pojemników na akcesoria, zabawki, ubrania i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, koszy, naczyń, termosów, pojemników termoizolacyjnych, sprzedaż, w tym
sprzedaż przez Internet kocy, kocyków, narzut, kołder otulaczy, ręczników, pościeli, chustek, chust, w tym do noszenia dzieci, poszewek
na kołdry i poduszki, pokrowców na meble, dywanów, dywaników,
mat, wykładzin, zwłaszcza do pokojów dziecięcych.

(111) 293424
(220) 2015 09 25
(210) 447385
(151) 2017 01 09
(441) 2016 01 04
(732) FUNDACJA LEGALNA KULTURA, Warszawa, PL.
(540) LEGALNE ŹRÓDŁO
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski
(531) 02.01.01, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie agencji reklamowych, pośrednictwo
w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach, w tym
w radio, telewizji, mediach elektronicznych i w mediach drukowanych, badanie rynku i opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw, zarządzanie działalnością obiektów kulturalnych, 41 publikowanie książek, dystrybucja i zarządzanie filmami, nagraniami audio
i wideo, programami telewizyjnymi, projekcja filmów, prowadzenie
agencji informacyjnych, organizowanie kongresów, edukacja pozaszkolna, realizacja i wystawianie przedstawień artystycznych,
artystyczna i literacka działalność twórcza, działalność naukowa
i twórcza, produkcja filmów, nagrań audio i wideo, programów telewizyjnych, wydawanie gazet, czasopism i periodyków, wydawanie
innych druków w tym spisów adresowych i książek telefonicznych,
42 tworzenie portali internetowych i zarządzanie nimi, 45 zarządzanie własnością intelektualną.
(111) 293425
(220) 2015 09 25
(210) 447388
(151) 2017 01 09
(441) 2016 01 04
(732) FUNDACJA LEGALNA KULTURA, Warszawa, PL.
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(540) LEGALNE ŹRÓDŁO
(540)

(531) 02.01.01, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie agencji reklamowych, pośrednictwo
w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach, w tym
w radio, telewizji, mediach elektronicznych i w mediach drukowanych, badanie rynku i opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw, zarządzanie działalnością obiektów kulturalnych, 41 publikowanie książek, dystrybucja i zarządzanie filmami, nagraniami audio
i wideo, programami telewizyjnymi, projekcja filmów, prowadzenie
agencji informacyjnych, organizowanie kongresów, edukacja pozaszkolna, realizacja i wystawianie przedstawień artystycznych,
artystyczna i literacka działalność twórcza, działalność naukowa
i twórcza, produkcja filmów, nagrań audio i wideo, programów telewizyjnych, wydawanie gazet, czasopism i periodyków, wydawanie
innych druków w tym spisów adresowych i książek telefonicznych,
42 tworzenie portali internetowych i zarządzanie nimi, 45 zarządzanie własnością intelektualną.
(111) 293426
(220) 2015 09 29
(151) 2017 01 27
(441) 2016 01 04
(732) SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) SGB Zagraniczny
(540)

(210) 447526

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 publikacje na nośnikach
papierowych, 36 usługi maklerskie, usługi w zakresie wykonywania czynności powierniczych, prowadzenia rachunków bankowych,
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, przyjmowania i dokonywania lokat w bankach, udzielania i zaciągania kredytów w bankach
oraz pożyczek pieniężnych, udzielania i przyjmowania poręczeń
i gwarancji bankowych, wykonywania operacji czekowych i wekslowych, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi, prowadzenia
obsługi finansowej obrotów międzynarodowych, prowadzenia obsługi pożyczek bankowych, emitowania papierów wartościowych,
dokonywania obrotu oraz prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych, emitowania i obsługi kart kredytowych, przechowywania przedmiotów i papierów wartościowych, udostępniania skrytek sejfowych, wykonywania czynności powierniczych,
dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych, czeków, usługi leasingowe, faktoringowe, underwritingowe w zakresie doradztwa
ekonomicznego, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ekspertyz dotyczących tematyki ekonomiczno-finansowej, usługi informacji i doradztwa finansowego.
(111) 293427
(220) 2015 10 01
(210) 447591
(151) 2017 01 09
(441) 2016 01 04
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse, PL.
(540) DOBROPOLSKA
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, jasnoczerwony
(531) 27.05.01, 25.07.15, 29.01.12
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(510), (511) 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście,
kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz
do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie,
raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba,
wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny
jadalny, 35 badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej,
sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana
dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy
i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych,
dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety
mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne,
krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane,
mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, smalec, sosy
mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe
na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe
na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, i przetworów z mięsa
włączając wyroby z drobiu i królików, konserw mięsnych, podrobów
mięsnych i krwi, produktów mięsopodobnych, produktów gotowych
na bazie mięsa lub wędlin, branżach: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(111) 293428
(220) 2015 10 01
(210) 447593
(151) 2017 01 09
(441) 2016 01 04
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse, PL.
(540) włodarza
(510), (511) 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście,
kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz
do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie,
raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba,
wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny
jadalny, 35 usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup
towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami
branży mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście,
kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz
do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie,
raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba,
wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny
jadalny, i przetworów z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików,
konserw mięsnych, podrobów mięsnych i krwi, produktów mięsopodobnych, produktów gotowych na bazie mięsa lub wędlin, branżach:
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.
(111) 293429
(220) 2015 10 01
(210) 447596
(151) 2017 01 09
(441) 2016 01 04
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse, PL.
(540) sołecka
(510), (511) 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście,
kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz
do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie,
raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba,
wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wie-
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przowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny
jadalny, 35 badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej,
sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana
dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy
i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych,
dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety
mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne,
krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane,
mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, smalec, sosy
mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe
na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe
na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny i przetworów z mięsa
włączając wyroby z drobiu i królików, konserw mięsnych, podrobów
mięsnych i krwi, produktów mięsopodobnych, produktów gotowych
na bazie mięsa lub wędlin, branżach: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(111) 293430
(220) 2015 10 01
(210) 447600
(151) 2017 01 09
(441) 2016 01 04
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse, PL.
(540) TYROLSKA JBB 100% Polski Kapitał
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony, niebieski, pomarańćzowy,
zielony, złoty, żółty
(531) 06.01.02, 06.01.04, 06.03.05, 24.07.01, 09.07.17, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15, 03.07.19
(510), (511) 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście,
kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz
do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie,
raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba,
wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny
jadalny, 35 badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej,
sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana
dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy
i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych,
dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety
mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne,
krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane,
mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty go-
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towe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, smalec, sosy
mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe
na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe
na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, i przetworów z mięsa
włączając wyroby z drobiu i królików, konserw mięsnych, podrobów
mięsnych i krwi, produktów mięsopodobnych, produktów gotowych
na bazie mięsa lub wędlin, branżach: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(111) 293431
(220) 2015 10 12
(210) 447969
(151) 2016 12 02
(441) 2016 01 18
(732) BROS SPÓŁKA JAWNA P. MIRANOWSKI, Poznań, PL.
(540) DUO-DECOR
(510), (511) 5 insektycydy, fungicydy, herbicydy, środki do tępienia
much, środki odstraszające owady, środki przeciw szkodnikom, środki do zwalczania robactwa, preparaty przeciw molom.
(111) 293432
(220) 2015 10 20
(210) 448270
(151) 2017 01 25
(441) 2016 01 18
(732) CURRENCY ONE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) VALUTO
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do wymiany pieniędzy i wymiany walut, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, kodowane i niekodowane karty magnetyczne, urządzenia do wypłacania pieniędzy i informacji o transferze środków finansowych, komputery, komputerowe urządzenia
peryferyjne i oprogramowanie do transferu środków finansowych
i informacji o środkach finansowych, 35 analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie
handlu instrumentami finansowymi i usługi informacyjne dla konsumentów w tym zakresie, prowadzenie negocjacji, promowanie
usług finansowych i ubezpieczeniowych na rzecz osób trzecich,
wyceny działalności gospodarczej, analizy kosztowo-cenowe, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi
w zakresie rachunkowości, sporządzanie deklaracji podatkowych,
prognozy i analizy ekonomiczne oraz rynkowe, informacje i badania gospodarcze, komputerowe zarządzanie plikami, badania rynku, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, pożyczanie pod zastaw, usługi depozytów sejfowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, wydawanie
kart przedpłaconych i bonów, zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, usługi kantorów wymiany walut, punktów wyceny biżuterii, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, usługi obrotu
wierzytelnościami, usługi windykacyjne, usługi likwidacji przedsiębiorstw, usługi w zakresie finansowych: analiz, doradztwa, informacji, usługi w zakresie pośrednictwa: pieniężnego, finansowego,
kredytowego, pośrednictwo w płatnościach, w obrocie wierzytelnościami, w sprzedaży usług finansowych, fundusze oraz usługi powiernicze, usługi maklerskie w obrocie papierami wartościowymi,
wycena numizmatyczna, usługi elektronicznego transferu funduszy, usługi w zakresie wycen finansowych, wyceny mienia i majątku.
(111) 293433
(220) 2015 10 27
(210) 448565
(151) 2017 01 16
(441) 2016 02 01
(732) FHU WILMAT L. MATECKI, A. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Toruń, PL.
(540) AWINA
(510), (511) 12 motocykle, skutery, motorowery, rowery, quady,
pojazdy lądowe, części i akcesoria do motocykli nieujęte w innych
klasach, części i akcesoria do skuterów nieujęte w innych klasach,
części i akcesoria do motorowerów nieujęte w innych klasach, części i akcesoria do rowerów nieujęte w innych klasach, części i akcesoria do pojazdów lądowych nieujęte w innych klasach, 25 odzież,
obuwie i nakrycia głowy przeznaczone do jazdy na motocyklach,
skuterach, motorowerach, quadach i rowerach, 37 naprawa i serwis
pojazdów, naprawa i serwis motocykli, naprawa i serwis skuterów,
naprawa i serwis motorowerów, naprawa i serwis quadów, mycie
pojazdów.
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(111) 293434
(220) 2015 10 29
(210) 448645
(151) 2017 01 19
(441) 2016 02 01
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) Tutti Frutti POCZUJ SIĘ OWOCOWO! Tutti Frutti SOCZYSTE
KOSMETYKI DO ROZPIESZCZANIA CIAŁA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe
do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demakijazu, preparaty
do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty do perfum, esencje
eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty do golenia, kadzidła, sole
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne,
kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci,
lotiony do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów,
maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów,
odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwalania
fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny
po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne
do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, sole kąpielowe, szampony,
szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów,
żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu, oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp, preparaty
do pedicure, antyperspiranty w aerozolach, 35 detaliczny handel
kosmetykami, dekoracja wystaw sklepowych, dokumenty-katalogi, listy, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów
reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fotokopiowanie, handel, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
handlowe wyceny, importowe eksportowe, impresariat w działalności artystyczne, informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej., marketing, materiały reklamowe, media dla celów sprzedaży detalicznej, modeling do celów promocji sprzedaży i reklamy,
obróbka tekstów reklamowych, pokazy mody w celach promocyjnych, pokazy towarów., powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych. Projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przegląd prasy, usługi public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, radiowa reklama,
reklama billboardowa, reklama ulotki, prospekty, druki, próbki testery produktów kosmetycznych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamowa przestrzeń, reklamowe i sponsorowane teksty, reklamy korespondencyjne reklamy prasowe, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi menedżerskie
dla sportowców wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 44 Aromaterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi fryzjerskie, usługi stylizacji włosów, usługi trychologiczne, usługi kosmetyczne, manicure, masaż, salony piękności,
SPA, usługi sauny, solaria, odnowa biologiczna, pedicure, gabinety
kosmetyczne, zabiegi pielęgnacyjne, usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, chirurgia plastyczna, domy opieki,
usług farmaceutów w zakresie sporządzania leków recepturowych,
opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna, usługi optyczne, ośrodki
zdrowia, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, usłu-
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gi sanatoriów, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie
zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi klinik medycznych,
wypożyczanie sprzętu medycznego, usługi aptekarskie w zakresie
przygotowywania i wydawania lekarstw, 45 Udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich.

(111) 293435
(220) 2015 11 05
(151) 2016 07 19
(441) 2016 02 15
(732) CAŁKO JAROSŁAW, Kamienna Góra, PL.
(540) TRAWIASTE
(540)

(210) 448919

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty-środki przeciwpotne, balsamy inne niż do celów medycznych, błyszczyki do ust, kosmetyki do brwi, preparaty do demakijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, olejki esencjonalne, preparaty
do golenia, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, zestawy
kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
maseczki kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko
kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów
kosmetycznych, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze,
suche szampony, szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów,
tłuszcze do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, odświeżacze
do ust-aerozol, pomadki do ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej
nie do celów leczniczych, wosk do wąsów, kremy do wybielania skóry, woda zapachowa, zestawy kosmetyków.
(111) 293436
(220) 2015 11 09
(210) 448984
(151) 2017 01 11
(441) 2016 02 15
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) enveloBank
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne,
karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe i bankomatowe, oprogramowanie komputerowe, w tym do obsługi bankowości
elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, 35 usługi w zakresie:
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi,
opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania
opinii społecznej, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych, kreowania wizerunku
przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji dla osób
trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, zbierania,
adresowania i kopertowanie towarów (prace biurowe), gromadzenia
dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom,
powielania dokumentów, usługi call center, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi bankowe i finansowe
przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii teleinformatycznych, działalność monetarna, usługi pośrednictwa finansowego
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi
bankowe i finansowe przy użyciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem
komórkowym, urządzeniem mobilnym, usługi w zakresie: obsługa
płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej,
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w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi
dotyczącymi płatności,, obsługa płatności bezgotówkowej, obsługa
kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, operacje walutowe, informacje
w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, usługi w zakresie:
emisji i obsługi kart kredytowych i debetowych, bonów, czeków podróżnych, 38 usługi w zakresie: obsługi klientów przy wykorzystaniu
sieci Internet, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową,
w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych,
w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi
w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające
na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłanie telekopii, usługi telekomunikacyjne, informacja o powyższych
usługach.

(111) 293437
(220) 2015 11 13
(210) 449121
(151) 2017 01 26
(441) 2016 02 15
(732) TRUS ANNA, Lublin, PL. ;
(540) FIBROTIN
(510), (511) 5 preparaty lecznicze, preparaty witaminowe, preparaty
stosowane w fibromialgii.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 293438
(220) 2015 11 27
(210) 449734
(151) 2017 01 26
(441) 2016 02 29
(732) ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ALG PHARMA
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 02.09.01, 05.03.06, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne dodatki do żywności,
wzbogacając organizm w niezbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, preparaty
odżywcze z mikroelementami dla ludzi, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, apteczki medyczne, środki dezynfekcyjne i odkażające,
środki pomocnicze do użytku medycznego, preparaty chemiczne
do celów medycznych i/lub farmaceutycznych, preparaty diagnostyczne dla celów medycznych, środki sanitarne dla celów medycznych, implanty chirurgiczne, materiały opatrunkowe, chirurgiczne
materiały opatrunkowe, 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji
importowo-eksportowych, doradztwo fachowe handlowe w zakresie obrotu aparaturą medyczną i laboratoryjną, usługi w zakresie
informacji handlowej o aparaturze medycznej i laboratoryjnej, prowadzenie promocji towarów, usługi w zakresie marketingu w kraju
i zagranicą, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, organizacja pokazów i wystaw,
sprzedaż produktów medycznych i laboratoryjnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów
reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej poprzez
zgrupowanie na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w hurtowni, w sklepie oraz także w aptece za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu.
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(111) 293439
(220) 2015 12 01
(210) 449908
(151) 2017 01 10
(441) 2016 02 29
(732) RESONICA POŁETEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Siemianowice Śląskie, PL.
(540) resonica
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, pomarańczowy, szary
(531) 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 aparatura medyczna,diagnostyczna do celów medycznych, 41 organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 44 usługi medyczne, usługi obrazowania medycznego.
(111) 293440
(220) 2015 12 11
(210) 450010
(151) 2016 09 27
(441) 2016 03 14
(732) DOMKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borów, PL.
(540) CWS
(510), (511) 12 pojazdy i statki do lokomocji lądowej, powietrznej i wodnej, samochody, motocykle, rowery, urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu, wodzie lub przestrzeni kosmicznej, dreny,
samochody specjalistyczne w tym samochody typu foodtruck, mobilne
punkty gastronomiczne i handlowe z własnym silnikiem, przenośniki
naziemne-transportery, przyczepy samochodowe, motocyklowe i rowerowe, przyczepy specjalistyczne w tym przyczepy gastronomiczne,
części tych pojazdów, statków, urządzeń, 14 zegarki i chronografy, chronometry i zegary o dużej dokładności, stopery, chronoskopy, zegarki
z diamentami, biżuteria, biżuteria z elektroniką np. pendrive, biżuteria
codzienna i wieczorowa w tym amulety, biżuteria komórkowa, biżuteria
ze szkła sztrasowego w tym imitacje drogich kamieni, bransoletki ozdobne, bransoletki do zegarków, breloczki i ozdobne breloczki do kluczy,
broszki, budziki, emblematy z metali szlachetnych, prezentacyjne etui
na zegarki, figurki i statuetki z metali szlachetnych, futerały do stosowania w zegarmistrzostwie, ozdoby z gagat oraz gagat, nieprzetworzony
lub półprzetworzony, iryd, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do robienia biżuterii, spinki
i szpilki do krawatów, łańcuszki ozdobne i łańcuszki do zegarków, spinki do mankietów, medale, medaliony ozdobne, naszyjniki, nici z metali
szlachetnych-biżuteria, nici ze srebra, nici ze srebra-srebrny drut, nici
ze złota-biżuteria, obrączki-biżuteria, obudowy-skrzynki do zegarów,
ozdoby z metali szlachetnych lub ozdoby wykonane z ich użyciem
w tym pozłacane lub posrebrzane: biżuteria codzienna i wieczorowa,
ozdoby: ozdoby z bursztynu, ozdoby z gagatu, ozdoby z kości słoniowej, pudelka na biżuterię w tym szkatułki lub puzderka, pudelka z metali
szlachetnych, mechanizmy do zegarów i zegarków, części do zegarków
w tym: sprężyny, tarcze zegarów i zegarków, wahadła-zegarmistrzostwo,
wskazówki zegarów i zegarków, wskazówki zegarów i zegarków: metale
szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, miedziane żetony,
monety z metali szlachetnych, paski do zegarków, perły stosowane przy
wyrobie biżuterii, perły z ambroidu, materiały do produkcji lub powlekania biżuterii t.j. platyna-metal, rod, ruten, srebro nieprzetworzone lub
kute, stopy metali szlachetnych, szkiełka do zegarków, szkło sztrasowe
jako element biżuterii stanowiące imitacje drogich mamieni, sztabki metali szlachetnych, zwijane etui na biżuterię, biżuteria z metali szlachetnych lub pokrywana nimi przy użyciu metody galwanoformingu i innych technologii pozwalających na uzyskanie cienkościennych warstw
pokrycia biżuterii metalem szlachetnym, 28 zestawy modeli przeskalowany pojazdów-zabawki, modele pojazdów przeskalowane-zabawki,
automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, automaty
do gier komputerowych, symulatory pojazdów-zabawki, przeskalowane modele pojazdów w zestawach do montażu lub sklejania-zabawki,
modele pojazdów przeskalowane, pojazdy-zabawki, przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, puzzle, samochody sterowane poprzez radio,
komórkę lub urządzenia sterujące-zabawki, przeskalowane samochody
z silnikiem elektrycznym dla dzieci-zabawki, przeskalowane samochody z napędem dla dzieci-zabawki, rolki, rolki do stacjonarnych rowerów
ćwiczeniowych, rowery treningowe stacjonarne, części akcesoria do rowerów treningowych stacjonarnych.

2357

(111) 293441
(220) 2015 12 07
(210) 450101
(151) 2017 01 09
(441) 2016 03 14
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CZYTAM WSZĘDZIE
(510), (511) 9 czytniki [sprzęt przetwarzania danych], czytniki znaków optycznych, interfejsy komputerowe [informatyka], komputery,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery przenośne, magnetyczne nośniki danych, odtwarzacze, optyczne nośniki danych,
przenośne odtwarzacze mediów, publikacje elektroniczne [moduły
ładowalne], urządzenia do nauczania, urządzenia do przetwarzania
informacji, 16 książki, podręczniki, mapy, 35 sprzedaż książek i e-booków w sklepach detalicznych, hurtowniach i za pomocą Internetu,
a także sprzedaż wysyłkowa, usługi prenumeraty, sprzedaż audiobooków, sprzedaż e-czytników do czytania ebooków, 41 edukacja,
kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, publikowanie książek,
wypożyczanie książek, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji
elektronicznych w formie tekstów elektronicznych, wypożyczanie
i udostępnianie książek i periodyków, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe.
(111) 293442
(220) 2015 12 08
(210) 450192
(151) 2017 01 09
(441) 2016 03 14
(732) KUŚMIERCZYK JACEK, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) FOLLAK
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.03.04, 26.01.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, karton, papier falisty, tektura, tektura falista, opakowania z papieru i tektury, artykuły piśmienne, publikacje drukowane, 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z wyrobami
papierowymi materiałami drukarskimi, książkami, czasopismami,
wydawnictwami, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, reklama, agencje reklamowe, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych reklamowych i gospodarczych, edycja tekstów, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 37 lakierowanie,
40 usługi drukowania, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, foliowanie, foliowanie strukturalne, nakładanie na papier
folii transparentnej błyszczącej, nakładanie na papier folii transparentnej matowej, nakładanie na papier folii matowej aksamitnej
w dotyku, zadruk farbami offsetowymi, nakładanie na papier folii
metalicznej srebrnej lub złotej, nakładanie folii na całą powierzchnię arkusza z wyciętymi wcześniej okienkami, nakładanie na papier
folii holograficznej, nakładanie folii błyszczącej transparentnej
na powierzchnię arkusza, nakładanie na papier folii o wybranej
strukturze, lakierowanie, sztancowanie, kalandrowanie, nakładanie
farby zdrapkowej, tłoczenie.
(111) 293443
(220) 2015 12 09
(151) 2016 09 23
(441) 2016 03 14
(732) DOMKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borów, PL.
(540) CWS
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.06, 26.03.05, 26.04.04

(210) 450213
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(510), (511) 12 pojazdy i siatki do lokomocji lądowej, powietrznej
i wodnej, samochody, gokarty, motocykle, skutery, rowery, pojazdy
trzy lub czterokołowe, bicykle, trycykle, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu, wodzie lub przestrzeni kosmicznej, drony, samochody specjalistyczne, w tym samochody typu
food truck, mobilne punkty gastronomiczne i handlowe z własnym
silnikiem, przenośniki naziemne (transportery), przyczepy samochodowe, motocyklowe i rowerowe, przyczepy specjalistyczne, w tym
przyczepy gastronomiczne, części tych pojazdów, statków, urządzeń,
akcesoria i części do rowerów, bicykli, trycykli, motorów, siodełka rowerowe, siodełka urządzeń służących do poruszania się na lądzie,
w powietrzu, wodzie, pokrycia siodełek rowerów, motocykli i innych
urządzeń do poruszania się, dętki (do dwukołowych pojazdów mechanicznych lub rowerów), dzwonki do rowerów, podpórki do rowerów, obręcze kół do rowerów, hamulce do rowerów, kierunkowskazy
do rowerów, kierownice do rowerów, pompki do pompowania opon
rowerów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, ramy do rowerów,
pedały do rowerów, uchwyty do mocowania bidonów rowerowych,
łańcuchy rowerowe, szprychy do rowerów, kola zębate do rowerów,
bagażniki rowerowe, błotniki do rowerów, sztyce podsiodłowe, torby rowerowe, sakwy motocyklowe, sakwy boczne motocyklowe,
bagażniki do rowerów, kosze przystosowane do: rowerów, motorów,
samochodów, kasetony reklamowe przystosowane do: rowerów,
motorów, samochodów, sakwy rowerowe, widelce [części rowerowe], części konstrukcyjne rowerów, motorów, samochodów, kola
zębate do rowerów’, koła do rowerów, okrycia siodełek do rowerów,
nakładki na pedały rowerowe, uchwyty kierownicy do rowerów,
przekładnie zębate z kołami zmianowymi [części rowerów], opony
bezdętkowe do rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia
napojów, akcesoria do: rowerów, motocykli, skuterów do przewożenia bagażu, 14 zegarki i chronografy, chronometry i zegary o dużej
dokładności, stopery, chronoskopy, zegarki z diamentami, biżuteria,
biżuteria z elektroniką (np. pendrive), biżuteria codzienna i wieczorowa, w tym amulety, biżuteria komórkowa, biżuteria ze szkła sztrasowego, w tym imitacje drogich kamieni, bransoletki ozdobne, bransoletki do zegarków, breloczki i ozdobne breloczki do kluczy, broszki,
budziki, emblematy z metali szlachetnych, prezentacyjne etui na zegarki, figurki i statuetki z metali szlachetnych, futerały do stosowania
w zegarmistrzostwie, ozdoby z gagat oraz gagat, nieprzetworzony
lub półprzetworzony iryd, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do robienia biżuterii,
spinki i szpilki do krawatów, łańcuszki ozdobne i łańcuszki do zegarków, spinki do mankietów, medale, medaliony ozdobne, naszyjniki,
nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra, nici ze srebra
[srebrny drut], nici ze złota [biżuteria], obrączki [biżuteria], obudowy
[skrzynki] do zegarów, ozdoby z metali szlachetnych lub ozdoby wykonane z ich użyciem, w tym pozłacane lub posrebrzane: biżuteria
codzienna i wieczorowa, ozdoby: ozdoby z bursztynu, ozdoby z gagatu, ozdoby z kości słoniowej, pudełka na biżuterię, w tym szkatułki
lub puzderka, pudełka z metali szlachetnych, mechanizmy do zegarów i zegarków, części do zegarków, w tym: sprężyny, tarcze zegarów
i zegarków, wahadła [zegarmistrzostwo], wskazówki zegarów i zegarków, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone
miedziane żetony, monety z metali szlachetnych, paski do zegarków,
perły stosowane przy wyrobie biżuterii, perły z ambroidu, materiały
do produkcji lub powlekania biżuterii tj. platyna [metal], rod, ruten,
srebro nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych, szkiełka do zegarków, szkło sztrasowe jako element biżuterii stanowiące
imitacje drogich kamieni, sztabki metali szlachetnych, zwijane etui
na biżuterię, biżuteria z metali szlachetnych lub pokrywane nimi przy
użyciu metody galwanoformingu i innych technologii pozwalających
na uzyskanie cienkościennych warstw pokrycia biżuterii metalem
szlachetnym, 28 zestawy modeli przeskalowany pojazdów [zabawki], modele pojazdów przeskalowane [zabawki], automaty do gier
hazardowych, automaty do gier wideo, automaty do gier komputerowych, symulatory pojazdów [zabawki], przeskalowane modele
pojazdów w zestawach do montażu lub sklejania [zabawki], modele
pojazdów przeskalowane, pojazdy [zabawki], przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, puzzle, samochody sterowane poprzez radio,
komórkę lub urządzenie sterujące [zabawki], przeskalowane samochody z silnikiem elektrycznym dla dzieci [zabawki], przeskalowane
samochody z napędem dla dzieci [zabawki], rolki, rolki do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych, rowery treningowe stacjonarne, części akcesoria do rowerów treningowych stacjonarnych.
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(111) 293444
(220) 2015 12 10
(210) 450277
(151) 2017 01 18
(441) 2016 03 14
(732) WOSZKOWSKA ALICJA, Rybnik, PL.
(540) ALKAI
(510), (511) 35 dekoracja wystaw sklepowych, dobór personelu
za pomocą testów psychotechnicznych, edycja tekstów, usługi impresariów w działalności artystycznej, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, usługi modelingu dla celów
promocji i sprzedaży, organizowanie targów, wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, public
relations, publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rekrutacja personelu, usługi scenografii, 42 testowanie materiałów,
tekstyliów, usługi projektowania odzieży, obuwia, galanterii, biżuterii, dekoracji wnętrz, usługi projektantów mody, usługi wykonywania
dokumentacji wzorniczej, wzornictwo przemysłowe.
(111) 293445
(220) 2015 12 14
(210) 450437
(151) 2017 01 10
(441) 2016 05 09
(732) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) Positive Show
(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, hotelami, zarządzanie działalnością
gospodarczą, 42 tworzenie oprogramowań komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania.
(111) 293446
(220) 2015 12 15
(210) 450519
(151) 2017 01 10
(441) 2016 05 09
(732) VIVE-TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) vive Properties
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, szary
(531) 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo
w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości, pośrednictwo finansowe.
(111) 293447
(220) 2015 12 22
(210) 450770
(151) 2017 01 09
(441) 2016 03 29
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) DR IRENA ERIS MAKE UP ART
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała,
pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy do włosów, odżywki
do włosów, kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny do włosów,
żele do włosów, pianki do włosów, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste
i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, tusze do rzęs,
kredki do makijażu, eyelinery, konturówki do makijażu, cienie do powiek, róże kosmetyczne, kosmetyki do makijażu nadające skórze
efekt opalenizny, bronzery, kosmetyki do makijażu wyrównujące
koloryt skóry, kosmetyki do makijażu rozświetlające skórę, kosmetyki utrwalające makijaż, podkłady pod makijaż, podkłady maskujące
niedoskonałości skóry, korektory do makijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i malowania ust, błyszczyki do ust, pomadki do ust, nielecznicze pomadki ochronne do ust, środki do pielęgnacji i malowania
paznokci, środki do higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki
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do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym,
środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne zawarte w tej klasie, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej
klasie, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze
do stóp, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych, preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów,
emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry
po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowanej po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skóry kobiet w ciąży lub
po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry
atopowej, produkty lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze
do włosów, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy
diety wspomagające odchudzanie do celów leczniczych, suplement)
diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci
oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych.

(111) 293448
(220) 2015 12 23
(151) 2017 01 19
(441) 2016 04 11
(732) HIT Entertainment Limited, Londyn, GB.
(540) Bob BUDOWNICZY
(540)

(210) 450813

Kolor znaku: żółty, czerwony, niebieski, szary
(531) 14.03.01, 14.03.03, 26.04.02, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 kasety audio, kasety wideo, płyty kompaktowe, dyski DVD i CD, dyski optyczne i magnetycznooptyczne, zawierające
muzykę, dane tekstowe, obrazy oraz filmy dla dzieci, elektroniczne
książeczki dla dzieci zapisane na nośnikach komputerowych, odtwarzacze płyt DVD i CD, wideoodtwarzacze, odtwarzacze kaset
magnetofonowych, telewizory, osobiste urządzenia stereofoniczne,
radiotelefony przenośne, odtwarzacze MP3, walkie-talkie, magnesy
dekoracyjne, gwizdki sygnalizacyjne, etui na CD, telefony komórkowe, etui na telefony komórkowe, kartridże z grami wideo, oprogramowanie komputerowe zawierające programy edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci, okulary przeciwsłoneczne, oprawki okularowe, kaski
ochronne, aparaty fotograficzne jednorazowego użytku, komputery,
odbiorniki radiowe, gry wideo przeznaczone do wykorzystywania na komputerach i telefonach komórkowych, oprogramowanie
do gier wideo, kamizelki ratunkowe, słuchawki [zakładane na głowę],
gogle (okulary do uprawiania sportów), 28 gry, zabawki, w tym zabawki do wieszania nad łóżeczkami i wózkami dziecięcymi, pluszowe
zabawki, lalki, klocki do zabawy, zabawkowe wozy straży pożarnej,
pojazdy [zabawki], zestawy zabawek konstrukcyjnych, elektroniczne
zabawki do nauki, zabawki drewniane, przenośne gry elektroniczne, podręczne gry elektroniczne, gry planszowe, karty do zabawy
i kolekcjonowania, karty do gry, gry karciane, wózki dziecięce jako
zabawki, kije baseballowe, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, deskorolki, rolki, wrotki, łyżworolki, baseny kąpielowe [zabawki], rękawice
do gier, piłki do gier i zabawy, hulajnogi [zabawki], domki do zabawy,
zabawkowe urządzenia do jazdy obsługiwane przez wrzucenie monety, zabawki do jeżdżenia, balony, piniaty, grzechotki, drążki pogo
do skakania, świąteczne skarpety na prezenty, ozdoby świąteczne,
marionetki, kukiełki, rękawice narciarskie, choinki świąteczne, pozytywki zabawkowe, atrakcje na przyjęcia w formie petard i głośnych
zabawek, ozdoby choinkowe, kulki do gier i zabawy, narzędzia zabawkowe, zabawkowe zestawy narzędzi, figurki do zabawy, tory wyścigowe do zabawy, klocki do zabawy, warsztaty narzędziowe do zabawy, hełmy zabawkowe, 41 produkcja programów cyklicznych dla
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telewizji i prezentowanych na żywo, usługi rozrywkowe świadczone
przez osoby w kostiumach konkretnych postaci, w szczególności bohaterów bajek, usługi w zakresie edukacji i rozrywki dla dzieci za pośrednictwem Internetu, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
usługi edukacyjne w postaci wskazówek językowych, usługi w zakresie parków tematycznych.

(111) 293449
(220) 2015 12 30
(210) 450911
(151) 2017 01 02
(441) 2016 04 11
(732) SITKO CZUBKOWSKA S&C PATENT SPÓŁKA PARTNERSKA,
Warszawa, PL.
(540) S&C PATENT
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, bordowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 wszelkie materiały drukowane, publikacje, wydawnictwa, materiały szkoleniowe, 35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, opracowywanie ekspertyz w zakresie dotyczącym
działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i targów w celach
reklamowych, badania rynku, badania opinii publicznej, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 41 usługi szkoleniowe, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów,
publikowanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych
online, nie do pobierania z sieci komputerowych: usługi tłumaczeniowe, 45 usługi prawne, usługi rzeczników patentowych, reprezentowanie klientów przed urzędami i sądami, mediacje, przygotowywanie ekspertyz prawnych, wykonywanie badań w zakresie
własności intelektualnej, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie licencjonowania
programów komputerowych, usługi prawne w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, wyceny finansowe wartości niematerialnych i prawnych, prawne administrowanie licencjami, pomoc
w rejestracji domen internetowych, reprezentowanie klientów w zakresie sporów związanych z domenami internetowymi, zarządzanie
prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 293450
(220) 2016 01 12
(151) 2017 01 03
(441) 2016 04 11
(732) MUZSIK PRZEMYSŁAW, Poznań, PL.
(540) Avangard E Group
(540)

(210) 451243

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 28 katapulty jako sprzęt sportowy, gry polegające
na sportowej rywalizacji, przyrządy do gimnastyki, paintball, trampoliny jako przyrządy sportowe, rowery stacjonarne treningowe, balony
do zabawy, pneumatyczne urządzenia do rekreacji, 35 wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura, usługi importowo-eksportowe urządzeń pneumatycznych do rekreacji, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, impresariat w działalności artystycznej, organizowanie
targów w wielu branżach, public relations, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi reklamowe na rzecz
innych podmiotów gospodarczych, 41 organizowanie i prowadzenie
koncertów, konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów piękności, spektakli, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, zawodów sportowych, usługi
artystów teatralnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, parki rozrywki, edukacja, prowadzenie koncertów, fotoreportaże, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, karaoke, kluby
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zdrowia-poprawa kondycji fizycznej, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, pokazy kształcenia praktycznego, kultura
fizyczna, lunaparki, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, organizowanie obozów sportowych, wakacyjnych, filmowanie, kluby nocne,
wypożyczanie sprzętu audiowizualnego-nagłaśnianie imprez, produkcja przedstawień teatralnych, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie części rozrywkowej przyjęć.

(111) 293451
(220) 2016 01 21
(210) 451508
(151) 2017 01 09
(441) 2016 04 25
(732) POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) INVERNO
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, drzwiowe futryny niemetalowe,
drzwiowe płyty niemetalowe półfabrykaty drewniane, drzwi drewniane, futryny drewniane, ościeżnice drzwiowe, okna niemetalowe,
okna i okiennice niemetalowe, okna drewniane, profile niemetalowe
profile drewniane, 35 usługi sprzedaży drzwi i okien, usługi sprzedaży osprzętu, okuć do drzwi i okien.
(111) 293452
(220) 2016 01 29
(151) 2017 01 25
(441) 2016 05 09
(732) el nino parfum s.r.o., Nová Paka, CZ.
(540) ELNINO
(540)

(210) 451813

Kolor znaku: czarny, biały, różowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone również przez Internet
w ramach sklepu internetowego, dotyczące perfum, produktów
perfumeryjnych, kosmetyków, preparatów kosmetycznych i toaletowych, biżuterii oraz artykułów piśmienniczych-wszystkie wymienione towary nie przeznaczone dla zwierząt.
(111) 293453
(220) 2016 02 01
(210) 451927
(151) 2017 01 09
(441) 2016 05 09
(732) PERPEDES M. JAWORSKA, M. RAKOWIECKA SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław, PL.
(540) ZDROWA STÓPKA
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, jasnozielony, żółty, pomarańczowy,
czerwony
(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, urządzenia do gimnastyki leczniczej, usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, obuwie ortopedyczne, ortopedyczne wkładki,
wkładki do butów przeciw płaskostopiu, 25 antypoślizgowe przybory do obuwia, apaszki (chustki), bandany na szyję, berety, bluzy,
kombinezony, boty, buty, buty sportowe, buty sznurowane, chusty,
fulardy. czapki (nakrycia głowy), czepki kąpielowe, drewniaki, dzianina (odzież), dżerseje (ubrania), espadryle. fartuchy (odzież), getry,
kalosze, kapelusze, kapelusze papierowe (odzież), kąpielówki, kołnierzyki przypinane, kombinezony (odzież), kostiumy kąpielowe,
koszulki gimnastyczne, legginsy, majtki dziecięce, mufki (odzież),
nakrycia głowy, nakrycia głowy (odzież), nauszniki (odzież), obuwie
(antypoślizgowe przybory do-), obuwie (zapiętki do-), obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia
wierzchnie (odzież), okucia metalowe do obuwia, osłony przed słońcem (daszki), osłony, daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski (odzież), peleryny, piżamy, płaszcze, płaszcze
kąpielowe, płaszcze, palta, podkoszulki, poncza, pończochy, półbu-
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ty, rajstopy, rękawiczki (odzież), rękawiczki z jednym palcem, sandał)’,
sandały kąpielowe, skarpetki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, szale,
szaliki, szarfy, szelki, szlafroki, śliniaki niepapierowe, trykoty (ubrania), T-shirty, walonki (buty filcowe), wyprawka dziecięca (ubrania),
wyroby pończosznicze, zapiętki do obuwia, 35 agencje importowo-eksportowe, badania marketingowe, oferowanie w mediach produktów (obuwia,, obuwia skórzanego, obuwia tekstylnego, pantofli
domowych, pantofli kąpielowych, obuwia sportowego, obuwia gumowego, klapek, kaloszy, obuwia gimnastycznego, obuwia profilaktycznego, sandałów, półbutów, trzewików, kozaków, botków, rajstop,
skarpet) dla handlu detalicznego, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
41 gimnastyka (instruktaż).

(111) 293454
(220) 2016 02 02
(210) 451947
(151) 2017 01 09
(441) 2016 05 09
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Bodo gwiazdy nie gasną
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia
do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki,
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, wyroby z kartonu, artykuły papiernicze, fotografie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju
sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub
obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci
komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych
baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie muhimedialnej, organizowanie konkursów,
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organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi
wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo
komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 293455
(220) 2016 02 05
(151) 2017 01 20
(441) 2016 05 09
(732) SIUDA RENATA F.P.H. DANIKEN, Kraków, PL.
(540) DANIKEN
(540)

(210) 452071

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni i/lub sklepu internetowego, wysyłkowego, działalność domów aukcyjnych, prowadzoną poza siecią sklepową zajmującą się sprzedażą detaliczną,
sprzedaż detaliczna prowadzona przez agentów komisowych poza
siecią sklepową, domy wysyłkowe, sprzedaż przez Internet z : artykułami sportowymi, ubiorami do sportów walki, judogami, karatekami, kimonami do kung-fu, pasami, dresami, spodniami, spodniami
do sportów walki, spodniami hakama, koszulkami, bluzami, czapkami, czapkami sportowymi, ochraniaczami, rękawicami bokserskimi,
rękawicami przyrządowymi, rękawicami chwytnymi, bandażami
bokserskimi, plastrami sportowymi, ściągaczami nadgarstka, żelazkami na siniaki, naszywkami, zbrojami do kendo, bronią do kendo,
kijami, mieczami, nożami treningowymi, tonfami policyjnymi, workami bokserskimi, gruszkami bokserskimi tarczami treningowymi,
gruszkami i pałkami treningowymi, łapami trenera, platformami
bokserskimi, zawieszeniami ściennymi i drabinkowymi na worki
bokserskie, hakami sufitowymi, sprężynami i łańcuchami bokserskimi, butami bokserskimi, butami do sportów walki, regulatorami
czasowymi, skakankami, urządzeniami obciążeniowymi, kamizelkami obciążeniowymi, zawieszeniami na głowę, prętami metalowymi
do rozciągania, maszynami do rozciągania, skakankami, matami,
akcesoriami przydatnymi do uprawiania sportów walki, książkami,
książkami i publikacjami na temat sportów walki, sportu, firankami,
zasłonami, pościelą artykułami użytku domowego z materiałów
tekstylnych, pasmanterią, igłami, nićmi do szycia, odzieżą, włączając odzież ochronną i roboczą oraz ubrania sportowe, wyrobami
pończoszniczymi, rękawiczkami, krawatami, szelkami, obuwiem,
artykułami futrzarskimi, parasolami, tkaninami, przędzą dla celów
dziewiarskich, przędzą do produkcji dywanów, kilimów, gobelinów
lub haftów, wyrobami tekstylnymi, wyrobów pasmanteryjnymi, igłami, nićmi do szycia, zegarkami, biżuterią, odzieżą, w tym bielizną,
wyrobami futrzarskimi, wyrobami medycznymi, ortopedycznymi,
sprzedaż paliw oleju opałowego, drewna opałowego, prowadzenie
agencji reklamowej.
(111) 293456
(220) 2016 02 05
(210) 452073
(151) 2017 01 20
(441) 2016 05 09
(732) SIUDA RENATA F.P.H. DANIKEN, Kraków, PL.
(540) daniken
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni i/lub sklepu internetowego, wysyłkowego, działalność domów aukcyjnych, prowadzoną poza siecią sklepową zajmującą się sprzedażą detaliczną,
sprzedaż detaliczna prowadzona przez agentów komisowych poza
siecią sklepową, domy wysyłkowe, sprzedaż przez Internet z : artykułami sportowymi, ubiorami do sportów walki, judogami, karatekami, kimonami do kung-fu, pasami, dresami, spodniami, spodniami
do sportów walki, spodniami hakama, koszulkami, bluzami, czapkami, czapkami sportowymi, ochraniaczami, rękawicami bokserskimi,
rękawicami przyrządowymi, rękawicami chwytnymi, bandażami
bokserskimi, plastrami sportowymi, ściągaczami nadgarstka, żelazkami na siniaki, naszywkami, zbrojami do kendo, bronią do kendo,
kijami, mieczami, nożami treningowymi, tonfami policyjnymi, workami bokserskimi, gruszkami bokserskimi tarczami treningowymi,
gruszkami i pałkami treningowymi, łapami trenera, platformami
bokserskimi, zawieszeniami ściennymi i drabinkowymi na worki
bokserskie, hakami sufitowymi, sprężynami i łańcuchami bokser-
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skimi, butami bokserskimi, butami do sportów walki, regulatorami
czasowymi, skakankami, urządzeniami obciążeniowymi, kamizelkami obciążeniowymi, zawieszeniami na głowę, prętami metalowymi
do rozciągania, maszynami do rozciągania, skakankami, matami,
akcesoriami przydatnymi do uprawiania sportów walki, książkami,
książkami i publikacjami na temat sportów walki, sportu, firankami,
zasłonami, pościelą artykułami użytku domowego z materiałów
tekstylnych, pasmanterią, igłami, nićmi do szycia, odzieżą, włączając odzież ochronną i roboczą oraz ubrania sportowe, wyrobami
pończoszniczymi, rękawiczkami, krawatami, szelkami, obuwiem,
artykułami futrzarskimi, parasolami, tkaninami, przędzą dla celów
dziewiarskich, przędzą do produkcji dywanów, kilimów, gobelinów
lub haftów, wyrobami tekstylnymi, wyrobów pasmanteryjnymi, igłami, nićmi do szycia, zegarkami, biżuterią, odzieżą, w tym bielizną,
wyrobami futrzarskimi, wyrobami medycznymi, ortopedycznymi,
sprzedaż paliw oleju opałowego, drewna opałowego, prowadzenie
agencji reklamowej.

(111) 293457
(220) 2016 02 05
(210) 452085
(151) 2017 01 23
(441) 2016 05 09
(732) EUROVITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelce Górne, PL.
(540) Eurocid Premium
(510), (511) 1 biologiczne preparaty do celów innych, niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa [z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], środki
chemiczne dla rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], kwasy tłuszczowe,
kwas ortofosforowy, aldehyd mrówkowy do celów chemicznych,
kwas mrówkowy, kwas mlekowy, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, enzymy mlekowe do celów chemicznych, kwasy, mineralne
kwasy, emulgatory, kwas octowy drzewny [ocet drzewny surowy,
kwaśna woda], preparaty bakteryjne do celów innych, niż medyczne
lub weterynaryjne, 5 preparaty bakteryjne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty z mikroelementów dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla zwierząt,
preparaty weterynaryjne, preparaty do mycia zwierzęta, mineralne
suplementy diety, 31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu,
kiszonki [pokarm dla zwierząt], pasza dla zwierząt tucznych, pasze,
pasze dla bydła, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm
dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt,
produkty na ściółkę dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, zwierzęta żywe.
(111) 293458
(220) 2016 02 05
(210) 452089
(151) 2016 11 21
(441) 2016 05 09
(732) REWATII ADAM INSTYTUT ISC POLSKA, Wyszyny, PL.
(540) Nano Woda Red-Ox
(540)

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenie do jonizacji i oczyszczania wody, 32 woda
stołowa ustrukturyzowana do picia, 35 reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej (Internet).
(111) 293459
(220) 2016 02 10
(210) 452260
(151) 2017 01 19
(441) 2016 05 23
(732) SINTERIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) SINTERIT LISA
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(510), (511) 7 maszyny drukarskie, drukarki 3D, części i akcesoria
do maszyn drukarskich, części i akcesoria do drukarek 3D, 9 drukarki,
17 materiały z tworzyw sztucznych do wykorzystania przy produkcji
trójwymiarowych modeli przy pomocy drukarek 3D.

(111) 293460
(220) 2016 02 15
(210) 452361
(151) 2017 01 10
(441) 2016 05 23
(732) BIOCONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) KSUB KRAJOWY SPIS UWIERZYTELNIONEJ BIOMASY
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.01, 05.07.02, 26.01.15
(510), (511) 35 badanie i doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze
energetycznym, usługi w zakresie związanym z jakościową i ilościową kontrolą towarów w imporcie, eksporcie i tranzycie, udzielanie
informacji w zakresie audytu przedsiębiorstw poprzez portale internetowe, bazy danych, rejestry, 36 usługi w zakresie bankowości
inwestycyjnej, konsultacje finansowe w sektorze energetyki, konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych, 41 usługi
edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, 42 kontrola, szacowanie
i audyt jakości produktów jednostek certyfikujących w celu zagwarantowania i weryfikacji zgodności z krajowymi i międzynarodowymi normami i standardami, kontrola, szacowanie i audyt usług
świadczonych przez jednostki certyfikujące w celu zagwarantowania
i weryfikacji zgodności z krajowymi i międzynarodowymi normami
i standardami, audyt dotyczący obrotu biomasą na cele energetyczne, udzielanie informacji w zakresie audytu jakości i kwalifikacji
poprzez portale internetowe, bazy danych, rejestry, prowadzenie rejestrów, baz danych, portali internatowych w zakresie audytu i kwalifikacji jakości, prowadzenie działalności konsultingowej w zakresie
ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, ocena zagrożeń środowiskowych,
monitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów, monitoring
środowiskowy obszarów składowania odpadów, usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, opracowywanie zintegrowanych koncepcji
gospodarki energetycznej, usługi doradcze związane z wydajnością
energetyczną, 44 doradztwo i konsultacje w zakresie rolnictwa i leśnictwa.
(111) 293461
(220) 2016 02 15
(151) 2017 01 04
(441) 2016 05 23
(732) STOWARZYSZENIE WIOSNA, Kraków, PL.
(540) ap
(540)

(210) 452340

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 24.01.10, 27.05.01, 27.05.14, 29.01.12, 05.01.03, 05.01.05
(510), (511) 9 dyski kompaktowe audio-wideo, kasety magnetofonowe, nagrania audiowizualne, nagrania dźwiękowe, nośniki pa-

Nr 7/2017

mięci półprzewodnikowej, obudowy do telefonów komórkowych,
optyczne nośniki dźwięku i obrazu, płyty winylowe, pokrowce
i etui do telefonów komórkowych, smycze do telefonów komórkowych, 16 afisze, plakaty, albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, atlasy, bilety, blankiety i druki formularzy, bloki do pisania,
bloki rysunkowe, czasopisma, druki, odbitki graficzne, druki reklamowe, filtry do kawy papierowe, fotografie, indeksy, kalendarze,
kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, katalogi, komiksy, książki, mapy, naklejki, nalepki, notatki, obrazy, okładki na czeki,
okładki na paszporty, opakowania do butelek z tektury lub papieru, podręczniki-książki, podstawki pod kufle do piwa, skorowidze,
wyroby z kartonu, zakładki do książek, zeszyty, znaczki, znaczki
pocztowe, 25 apaszki, bandany na szyję, chusty, fulardy, kapelusze, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, nakrycia
głowy, nakrycia głowy w postaci czapek, odzież gimnastyczna,
odzież w postaci kapeluszy papierowych, odzież w postaci kurtek,
podkoszulki, T-shirty, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje public relations, agencje reklamowe, analizy rynku, audyt, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu za pomocą
metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, impresariat w działalności artystycznej, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego odzieży, dodatków
odzieżowych, materiałów drukowanych, gadżetów promocyjnych,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, prenumerata gazet dla osób trzecich, prezentowanie produktów biurowych
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów odzieżowych w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
prezentowanie produktów wyposażenia wnętrz w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie sondaży w celu uzyskania opinii, przygotowywanie
reklam prasowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, public
relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, punkty informacji konsumenckiej i handlowej, reklama, reklama billboardowa,
reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, systematyzacja
w komputerowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego,
usługi przeglądów prasy, wynajem automatycznych dystrybutorów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wywiad gospodarczy,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 41 agencje wynajmowania modeli do pozowania artystom, doradztwo muzyczne i filmowe, fotoreportaże, impresariat muzyczny, informacja o imprezach rozrywkowych, montaż materiałów audiowizualnych innych
niż radiowe i telewizyjne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nauczanie przedszkolne, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, pisanie scenariuszy, produkcja filmów
i teledysków muzycznych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe,
realizacja spektakli, studia filmowe, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi fotograficzne, usługi kompozycji muzycznych, usługi
w zakresie organizacji imprez artystycznych, usługi w zakresie organizacji imprez rozrywkowych, usługi w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, wszelkie formy publicznych występów i prezentacji
o charakterze artystycznym, wszelkie formy publicznych występów
i prezentacji o charakterze szkoleniowym, 45 agencje adopcyjne,
agencje matrymonialne, agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości, alternatywne rozwiązywanie sporów, badania prawne,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie
własności intelektualnej, mediacje, opieka nad domem, opieka
nad dziećmi, opieka nad zwierzętami domowymi, organizowanie
zgromadzeń religijnych, planowanie i organizowanie ceremonii
ślubnych, poszukiwania genealogiczne, poszukiwanie osób zaginionych, usługi arbitrażu, usługi nadzoru w dziedzinie własności
intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi prawne
w zakresie licencjonowania programów komputerowych, wypożyczanie odzieży, zarządzanie prawami autorskim.
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(111) 293462
(220) 2016 02 15
(210) 452341
(151) 2017 01 04
(441) 2016 05 23
(732) STOWARZYSZENIE WIOSNA, Kraków, PL.
(540) szlachetna paczka
(510), (511) 9 dyski kompaktowe audio-wideo, kasety magnetofonowe, nagrania audiowizualne, nagrania dźwiękowe, nośniki pamięci
półprzewodnikowej, obudowy do telefonów komórkowych, optyczne nośniki dźwięku i obrazu, płyty winylowe, pokrowce i etui do telefonów komórkowych, smycze do telefonów komórkowych, 16 afisze,
plakaty, albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, bilety,
blankiety i druki formularzy, bloki do pisania, bloki rysunkowe, czasopisma, druki, odbitki graficzne, druki reklamowe, filtry do kawy
papierowe, fotografie, indeksy, kalendarze, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, katalogi, komiksy, książki, mapy, naklejki, nalepki, notatki, obrazy, okładki na czeki, okładki na paszporty,
opakowania do butelek z tektury lub papieru, podręczniki-książki,
podstawki pod kufle do piwa, skorowidze, wyroby z kartonu, zakładki do książek, zeszyty, znaczki, znaczki pocztowe, 25 apaszki, bandany na szyję, chusty, fulardy, kapelusze, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki gimnastyczne, nakrycia głowy, nakrycia głowy w postaci
czapek, odzież gimnastyczna, odzież w postaci kapeluszy papierowych, odzież w postaci kurtek, podkoszulki, T-shirty, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje public
relations, agencje reklamowe, analizy rynku, audyt, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura pośrednictwa pracy, dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, impresariat w działalności artystycznej,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego odzieży,
dodatków odzieżowych, materiałów drukowanych, gadżetów promocyjnych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
prenumerata gazet dla osób trzecich, prezentowanie produktów biurowych w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie
produktów odzieżowych w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów wyposażenia wnętrz w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie sondaży w celu uzyskania opinii, przygotowywanie
reklam prasowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, public
relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, punkty informacji
konsumenckiej i handlowej, reklama, reklama billboardowa, reklamy
korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, systematyzacja w komputerowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, usługi przeglądów
prasy, wynajem automatycznych dystrybutorów, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wywiad gospodarczy, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 41 agencje wynajmowania modeli do pozowania artystom, doradztwo muzyczne i filmowe, fotoreportaże, impresariat muzyczny, informacja o imprezach rozrywkowych, montaż
materiałów audiowizualnych innych niż radiowe i telewizyjne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nauczanie przedszkolne,
organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, pisanie
scenariuszy, produkcja filmów i teledysków muzycznych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, studia filmowe,
telewizyjne programy rozrywkowe, usługi fotograficzne, usługi kompozycji muzycznych, usługi w zakresie organizacji imprez artystycznych, usługi w zakresie organizacji imprez rozrywkowych, usługi
w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, wszelkie formy publicznych
występów i prezentacji o charakterze artystycznym, wszelkie formy
publicznych występów i prezentacji o charakterze szkoleniowym,
45 agencje adopcyjne, agencje matrymonialne, agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości, alternatywne rozwiązywanie sporów,
badania prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, opieka nad domem, opieka nad dziećmi, opieka nad zwierzętami domowymi, organizowanie zgromadzeń religijnych, planowanie i organizowanie ce-

2363

remonii ślubnych, poszukiwania genealogiczne, poszukiwanie osób
zaginionych, usługi arbitrażu, usługi nadzoru w dziedzinie własności
intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi prawne
w zakresie licencjonowania programów komputerowych, wypożyczanie odzieży, zarządzanie prawami autorskim.

(111) 293463
(220) 2016 02 15
(210) 452342
(151) 2017 01 04
(441) 2016 05 23
(732) STOWARZYSZENIE WIOSNA, Kraków, PL.
(540) akademia przyszłości
(510), (511) 9 dyski kompaktowe audio-wideo, kasety magnetofonowe, nagrania audiowizualne, nagrania dźwiękowe, nośniki pamięci
półprzewodnikowej, obudowy do telefonów komórkowych, optyczne nośniki dźwięku i obrazu, płyty winylowe, pokrowce i etui do telefonów komórkowych, smycze do telefonów komórkowych, 16 afisze,
plakaty, albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, bilety,
blankiety i druki formularzy, bloki do pisania, bloki rysunkowe, czasopisma, druki, odbitki graficzne, druki reklamowe, filtry do kawy
papierowe, fotografie, indeksy, kalendarze, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, katalogi, komiksy, książki, mapy, naklejki, nalepki, notatki, obrazy, okładki na czeki, okładki na paszporty,
opakowania do butelek z tektury lub papieru, podręczniki-książki,
podstawki pod kufle do piwa, skorowidze, wyroby z kartonu, zakładki do książek, zeszyty, znaczki, znaczki pocztowe, 25 apaszki, bandany na szyję, chusty, fulardy, kapelusze, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki gimnastyczne, nakrycia głowy, nakrycia głowy w postaci
czapek, odzież gimnastyczna, odzież w postaci kapeluszy papierowych, odzież w postaci kurtek, podkoszulki, T-shirty, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje public
relations, agencje reklamowe, analizy rynku, audyt, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura pośrednictwa pracy, dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, impresariat w działalności artystycznej,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego odzieży,
dodatków odzieżowych, materiałów drukowanych, gadżetów promocyjnych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
prenumerata gazet dla osób trzecich, prezentowanie produktów biurowych w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie
produktów odzieżowych w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów wyposażenia wnętrz w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie sondaży w celu uzyskania opinii, przygotowywanie
reklam prasowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, public
relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, punkty informacji
konsumenckiej i handlowej, reklama, reklama billboardowa, reklamy
korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, systematyzacja w komputerowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, usługi przeglądów
prasy, wynajem automatycznych dystrybutorów, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wywiad gospodarczy, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 41 agencje wynajmowania modeli do pozowania artystom, doradztwo muzyczne i filmowe, fotoreportaże, impresariat muzyczny, informacja o imprezach rozrywkowych, montaż
materiałów audiowizualnych innych niż radiowe i telewizyjne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nauczanie przedszkolne,
organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, pisanie
scenariuszy, produkcja filmów i teledysków muzycznych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, studia filmowe,
telewizyjne programy rozrywkowe, usługi fotograficzne, usługi kompozycji muzycznych, usługi w zakresie organizacji imprez artystycznych, usługi w zakresie organizacji imprez rozrywkowych, usługi
w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, wszelkie formy publicznych
występów i prezentacji o charakterze artystycznym, wszelkie formy
publicznych występów i prezentacji o charakterze szkoleniowym,
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45 agencje adopcyjne, agencje matrymonialne, agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości, alternatywne rozwiązywanie sporów,
badania prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, opieka nad domem, opieka nad dziećmi, opieka nad zwierzętami domowymi, organizowanie zgromadzeń religijnych, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, poszukiwania genealogiczne, poszukiwanie osób
zaginionych, usługi arbitrażu, usługi nadzoru w dziedzinie własności
intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi prawne
w zakresie licencjonowania programów komputerowych, wypożyczanie odzieży, zarządzanie prawami autorskim.

(111) 293464
(220) 2016 02 15
(151) 2017 01 11
(441) 2016 05 23
(732) ASPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Zabierzów, PL.
(540) ASPEX
(540)

(210) 452384

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
elektrokardiografy, aparaty i instrumenty medyczne, sfigmomanometry, spirometry [aparatura medyczna], stymulatory serca, aparaty
do mierzenia tętniczego ciśnienia krwi.
(111) 293465
(220) 2016 02 24
(210) 452674
(151) 2017 01 16
(441) 2016 06 06
(732) CABLE TELEVISION NETWORKS & PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) zoom tv
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia,
komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne,
gry komputerowe i telewizyjne (software), kasety, płyty CD, płyty
DVD, 16 papier, karton i następujące wyroby z tych materiałów: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako
roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania,
bloki rysunkowe, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania,
drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki
jako statuetki z papieru mâché, formularze jako blankiety i druki,
gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki grające z życzeniami,
kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty
pocztowe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały
do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania
jako papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako
materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem,
podręczniki jako książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły
biurowe, serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub
do użytku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe,
teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty i woreczki
z papieru, ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia jako artykuły
papiernicze, zeszyty, druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane,
czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe materiały
szkoleniowe i instruktażowe, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie,
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nakrycia głowy, 28 zabawki, gry planszowe i automatyczne, sprzęt
sportowy, ozdoby na choinkę, lalki, 30 cukierki, ciasta, słodycze,
czekolada, lody spożywcze, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i internetowych, usługi zarządzania, usługa obsługi menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, usługi
w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie
badania opinii rynku, usługi prowadzenia centrum informacyjnego
polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji handlowych dotyczących towarów, usług i wydarzeń jako agencji informacji handlowej, organizacja wystaw, targów i konkursów
w celach reklamowych i handlowych, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, 36 usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu
umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych za pośrednictwem
telewizji interaktywnej i sieci teleinformatycznych Internet, sprawdzanie stanu konta za pośrednictwem telewizji interaktywnej i sieci
teleinformatycznych Internet, umożliwianie dokonywania płatności
za pośrednictwem telewizji interaktywnej i Internetu, obsługa kart
kredytowych za pośrednictwem telewizji interaktywnej i Internetu,
37 usługi instalowania analogowych i cyfrowych dekoderów i urządzeń do odbioru przekazu telewizyjnego, 38 usługi rozpowszechniania (transmisji) programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów
muzycznych, programów informacyjnych, programów o tematyce
muzycznej, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników
programów zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne
i prasowe, usługi administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu
urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmisji
i tworzenia sygnału telewizyjnego, 40 powielanie nagrań audio i video, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych o charakterze edukacyjnym, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, przeprowadzanie wywiadów z zespołami muzycznymi i osobami z show
biznesu, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi
wydawnicze, usługi produkcji programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów muzycznych, programów informacyjnych, programów
o tematyce muzycznej, 42 opracowywanie i wdrażanie programów
komputerowych, wykonywanie opinii i badań w dziedzinie środków
komunikacji publicznej, multimedialnej, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatem meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 293466
(220) 2016 02 24
(210) 452676
(151) 2017 01 17
(441) 2016 06 06
(732) CABLE TELEVISION NETWORKS & PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) zoom tv
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.01.03
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia,
komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne,
gry komputerowe i telewizyjne (software), kasety, płyty CD, płyty
DVD, 16 papier, karton i następujące wyroby z tych materiałów: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako
roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, bilety, biule-
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tyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania,
bloki rysunkowe, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania,
drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki
jako statuetki z papieru mâché, formularze jako blankiety i druki,
gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki grające z życzeniami,
kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty
pocztowe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały
do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania
jako papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako
materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem,
podręczniki jako książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły
biurowe, serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub
do użytku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe,
teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty i woreczki
z papieru, ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia jako artykuły
papiernicze, zeszyty, druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane,
czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe materiały
szkoleniowe i instruktażowe, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie,
nakrycia głowy, 28 zabawki, gry planszowe i automatyczne, sprzęt
sportowy, ozdoby na choinkę, lalki, 30 cukierki, ciasta, słodycze,
czekolada, lody spożywcze, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i internetowych, usługi zarządzania, usługa obsługi menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, usługi
w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie
badania opinii rynku, usługi prowadzenia centrum informacyjnego
polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji handlowych dotyczących towarów, usług i wydarzeń jako agencji informacji handlowej, organizacja wystaw, targów i konkursów
w celach reklamowych i handlowych, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, 36 usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu
umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych za pośrednictwem
telewizji interaktywnej i sieci teleinformatycznych Internet, sprawdzanie stanu konta za pośrednictwem telewizji interaktywnej i sieci
teleinformatycznych Internet, umożliwianie dokonywania płatności
za pośrednictwem telewizji interaktywnej i Internetu, obsługa kart
kredytowych za pośrednictwem telewizji interaktywnej i Internetu,
37 usługi instalowania analogowych i cyfrowych dekoderów i urządzeń do odbioru przekazu telewizyjnego, 38 usługi rozpowszechniania (transmisji) programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów
muzycznych, programów’ informacyjnych, programów o tematyce
muzycznej, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników
programów zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne
i prasowe, usługi administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu
urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmisji
i tworzenia sygnału telewizyjnego, 40 powielanie nagrań audio i video, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych o charakterze edukacyjnym, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, przeprowadzanie wywiadów z zespołami muzycznymi i osobami z show
biznesu, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi
wydawnicze, usługi produkcji programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów muzycznych, programów informacyjnych, programów
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o tematyce muzycznej, 42 opracowywanie i wdrażanie programów
komputerowych, wykonywanie opinii i badań w dziedzinie środków
komunikacji publicznej, multimedialnej, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 293467
(220) 2016 02 24
(151) 2017 01 19
(441) 2016 06 06
(732) RODZEWICZ MACIEJ, Gdynia, PL.
(540) mr24 moc rozwiązań
(540)

(210) 452737

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 budownictwo, budowa nieruchomości, budowa
domów, budowa bloków miekszalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości miekszalnych, usługi budowlane, wznoszenie budynków i innych konstrukcji.
(111) 293468
(220) 2016 02 26
(210) 452805
(151) 2017 01 11
(441) 2016 06 06
(732) ZETKAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ścinawka Średnia, PL.
(540) zARMAK
(510), (511) 6 rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, metalowe, armatura metalowa do celów przemysłowych, metalowe zasuwy do zamków, drzwi, bram i okien, odlewy
metalowe, 7 urządzenia filtrujące, filtry [części maszyn lub silników],
zawory, kurki maszynowe, kurki [zawory] z metalu jako części do maszyn, pompy, maszyny odlewnicze i do formowania, formy odlewnicze z metalu [części maszyn], 11 zawory [akcesoria hydrauliczne],
zawory kulowe, filtry do użytku przemysłowego i domowego, przepustnice, kurki [akcesoria hydrauliczne], zawory mieszające [kurki],
zasuwy [ogrzewnictwo], pompy ciepła.
(111) 293469
(220) 2016 03 07
(151) 2017 01 13
(441) 2016 06 06
(732) Merck KGaA, Darmstadt, DE.
(540) SEVEN SEAS SINCE 1935 Perfect 7
(540)

(210) 453235

Kolor znaku: biały, czarny, granatowy
(531) 01.03.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne
do zastosowania medycznego, preparaty witaminowe do zastosowania medycznego, preparaty z oleju rybiego do zastosowania
medycznego, minerały do zastosowania medycznego, preparaty
probiotyczne do zastosowania medycznego, kremy i maści lecznice,
29 oleje i tłuszcze jadalne, olej rybi do celów spożywczych, 32 preparaty do przygotowywania napojów bezalkoholowych, napoje na bazie owoców i warzyw.
(111) 293470
(151) 2017 01 23

(220) 2016 03 18
(441) 2016 06 20

(210) 453846
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(732) PMKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przodkowo, PL.
(540) LAWARO
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 02.09.01, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego towarami z branży spożywczej.
(111) 293471
(220) 2013 03 28
(210) 412264
(151) 2016 12 23
(441) 2013 07 08
(732) MIELICKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE TM, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) ROYE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna osobista, odzież z tworzyw naturalnych
i sztucznych damska, męska i dziecięca, 40 krawiectwo lekkie i ciężkie.
(111) 293472
(220) 2013 12 18
(151) 2016 12 30
(441) 2014 03 31
(732) NU AIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) nupower EVOLUTION
(540)

(210) 422981

Kolor znaku: żółty, biały, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny takie jak: wiertarki, generatory, piły, spawarki,
obrabiarki, 8 narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane.
(111) 293473
(220) 2014 03 19
(210) 426291
(151) 2016 12 30
(441) 2014 07 07
(732) COSMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Regent Warsaw Hotel
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura [agencje]
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hotele,
kafeterie [bufety], kawiarnie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, urządzenia do gotowania (wypożyczanie-), usługi barowe, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia
[mityngi, narady], wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie urzadzeń do gotowania, zwierzęta
(hotele dla-).
(111) 293474
(220) 2014 06 04
(151) 2016 12 21
(441) 2014 09 15
(732) PHARMNEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) UROCAL
(540)

(210) 429620

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
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(111) 293475
(220) 2014 06 30
(210) 430566
(151) 2016 12 22
(441) 2014 10 13
(732) Gravis Pharma GmbH, Berlin, DE.
(540) Gravit
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy mineralne do żywności,
suplementy witaminowe do żywności, żywność dietetyczna, 29 dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych na bazie białka, 30 dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych
na bazie węglowodanów.
(111) 293476
(220) 2014 11 13
(151) 2016 12 19
(441) 2015 03 02
(732) SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Synektik
(540)

(210) 435660

Kolor znaku: granatowy
(531) 02.03.01, 02.03.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 akonityna, aldehydy do celów farmaceutycznych, algicydy, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów
medycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, amalgamaty dentystyczne, aminokwasy do celów medycznych i weterynaryjnych,
anestetyki, antybiotyki, antyseptyki, apteczki przenośne pierwszej
pomocy wyposażone, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, balsamy do celów leczniczych,
bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, biocydy, borowina
do kąpieli, borowina lecznicza, brom do celów farmaceutycznych, buliony dla kultur bakteriologicznych, cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, cementy dentystyczne, preparaty chemiczne dla testów ciążowych, chinina do celów medycznych,
chinolina do celów medycznych, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chloroform, cukier do celów medycznych, cukier lodowaty do celów leczniczych, laktoza, cukierki do celów leczniczych, czopki, dentystyczne materiały ścierne, detergenty do celów medycznych,
dezodoranty inne niż do użytku osobistego, diastaza do celów medycznych, digitalina, dodatki odżywcze do celów leczniczych, drewno
cedrowe jako środek odstraszający owady, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe owadobójcze, eliksiry, enzymy
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy
do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, estry celulozy do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, fenol
do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych,
fungicydy, galaretka z ropy naftowej do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, gorczyca do celów
farmaceutycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia
do celów leczniczych, gumiguta do celów leczniczych, gwajakol
do celów farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina, herbata dla
astmatyków, herbata lecznicza, herbata odchudzająca do celów leczniczych, herbata z ziół do celów medycznych, herbicydy, hormony
do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, implanty chirurgiczne w postaci żywych tkanek, insektycydy, izotopy do celów medycznych, wilec przeczyszczający, jod do celów farmaceutycznych,
jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza,
kamfora do celów medycznych, kamień winny do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, karbonyl jako środek przeciwpasożytniczy, katechu do celów
farmaceutycznych, kauczuk do celów dentystycznych, kąpiele lecznicze, kąpiele tlenowe, kleje do protez dentystycznych, kokaina, kolcowój lekarski do celów medycznych, kompresy, kolodium do celów
farmaceutycznych, koper włoski do celów leczniczych, kora chinowa
do celów leczniczych, kora do celów farmaceutycznych, kora kondurango do celów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, korzenie lekarskie, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych,
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kreozot do celów farmaceutycznych, krew do celów medycznych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, gorzknia
do celów medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, lakiery dentystyczne, laktoza, laseczki siarkowe do dezynfekcji,
lecytyna do celów medycznych, napary lecznicze w postaci nalewek,
lekarstwa przeciw zaparciu, leki do leczenia ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze, leki
seroterapeutyczne, leki uspokajające, leki w płynie, leki wzmacniające, lepy na muchy, fotony do celów farmaceutycznych, lotony do celów weterynaryjnych, lucerna chmielowa do celów farmaceutycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, magnezja do celów
farmaceutycznych, mastyksy dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe,
maść przeciw odmrożeniom, materiały dentystyczne do odcisków,
materiały do plombowania zębów, materiały opatrunkowe, materiały
opatrunkowe chirurgiczne, materiały ścierne do celów dentystycznych, mazidła, mąka do celów farmaceutycznych, mech irlandzki
do celów medycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych,
mleczko pszczele do celów medycznych, mleko białkowe, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko słodowe do celów leczniczych, moleskin do celów medycznych, myrobolan do celów farmaceutycznych, nalewki do celów leczniczych, napary w postaci nalewki
do celów leczniczych, napoje lecznicze, narkotyki, narkotyki do celów
medycznych, obrączki przeciwreumatyczne, octany do celów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, okłady, okłady gorczycowe, olej gorczycowy do celów
leczniczych, olej rycynowy do celów leczniczych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów
farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, ołówki przeciw migrenie, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opiaty, opium,
opłatki do celów farmaceutycznych, maść mydlano-kamforowa, papier do plastrów gorczycowych, papierosy beztytoniowe do celów
leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, pektyna do celów
farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony
do celów farmaceutycznych, pestycydy, pigułki do celów farmaceutycznych, pijawki lekarskie, plastry do celów medycznych, plastry gorczycowe, plastry lecznicze przylepne, plastry samoprzylepne, plazma
krwi, płyny do płukania ust do celów leczniczych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy, podłoża dla kultur bakteryjnych, pomady do celów medycznych, porcelana na protezy dentystyczne, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, preparaty białka do celów medycznych, preparaty
biologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bizmutu do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne dla testów
ciążowych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, medycznych i weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne,
preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty dla organoterapii, preparaty do niszczenia grzybów domowych, preparaty do sterylizacji, preparaty enzymatyczne do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, preparaty medyczne
do odchudzania, preparaty medyczne na porost włosów, preparaty
przeciw hemoroidom, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty
przeciw molom, preparaty przeciw odmrożeniom, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla
ludzi i zwierząt, preparaty z mikroorganizmami do celów medycznych
lub weterynaryjnych, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów
medycznych, proszek perski, środki przeciwbólowe, rad do celów medycznych, radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory do szkieł kontaktowych, salmiak w postaci pastylek, siemię
lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, sole do kąpieli
mineralnych, sole wód mineralnych, sole potasu do celów medycznych, sole sodowe do celów leczniczych, sole trzeźwiące, sporysz
do celów farmaceutycznych, sterydy, stopy dentystyczne ze złota,
stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, strychnina, sub-
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stancje odżywcze dla mikroorganizmów, substancje radioaktywne
do celów medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych,
sulfonamidy, surowice, sykatywy jako środki wysuszające do celów
medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, szarpie, szczepionki, środki antykoncepcyjne chemiczne, środki bakteriobójcze,
środki chemiczne do zwalczania filoksery, środki chwastobójcze,
środki czerwiopędne, środki czyszczące, środki do leczenia oparzeń,
środki do oczyszczania powietrza, środki do odstraszania owadów,
środki do odświeżania powietrza, środki do tępienia larw, środki
do tępienia much, środki do tępienia pasożytów, środki do tępienia
ślimaków, środki medyczne przeciw poceniu się, środki na odciski,
środki na uspokojenie nerwów, środki nasenne, środki odstraszające
insekty dla psów, środki przeciw gorączce, środki przeciw migrenie,
środki przeciw robactwu, środki przeciw roztoczom, środki przeciw
zrogowaceniom, środki przeczyszczające, środki rozwalniające, środki tamujące krwawienia, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tafta gumowana w postaci plastrów, taśmy przylepne do celów medycznych,
taśmy samoprzylepne do celów medycznych, terpentyna do celów
farmaceutycznych, tkaniny chirurgiczne, tłuszcze do celów medycznych i weterynaryjnych, tran, trucizny, trucizny bakteryjne, trutki
na szczury, tymol do celów farmaceutycznych, wata antyseptyczna,
wata aseptyczna, wata do celów medycznych, wata higroskopijna,
węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian potasu do celów
farmaceutycznych, higieniczne wkładki ochronne do majtek, włókna
roślin jadalnych niejako odżywki, woda gulardowa, woda melisowa
do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych,
woda ołowiawa, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, wody mineralne do celów leczniczych, wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, wyciąg
z chmielu do celów farmaceutycznych, wyroby cukiernicze do celów
leczniczych, wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia
do celów leczniczych, zioła lecznicze, żelatyna do celów medycznych,
9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura do rejestracji
dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do fototelegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, mikroprocesory, procesory
jako centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory
CPU, cyklotrony, czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, dane na nośnikach optycznych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do nagrywania dźwięku,
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe optyczne,
dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków,
etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, hologramy,
karty inteligentne z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, laptopy, magnetyczne nośniki informacji,
modemy, myszy komputerowe, napędy dyskowe, nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, obwody scalone, odbiorniki radiowe, odtwarzacze
kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji,
odtwarzacze osobiste stereo, plotery, chipy, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy
komputerowe nagrane, publikacje elektroniczne w postaci modułów
ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe
dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych informatyczne, jednostki taśm magnetycznych informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy do rejestracji dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej, tablice ogłoszeń elektroniczne,
kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie bioinformatyczne,
oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie
do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie do inżynierii chemicznej,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w systemach
wspomagających podejmowanie decyzji medycznych, oprogramowanie komputerowe systemów biometrycznych do identyfikacji i potwierdzania tożsamości osób,, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura do analizy
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krwi, aparatura do masażu wibracyjnego, aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, aparaty do sztucznego oddychania, aparatura
i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów medycznych, aparatura do radioterapii, aparaty do reanimacji, aparaty
i instrumenty urologiczne, aparatura do odymiania do celów medycznych, aparaty ortodoncyjne, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, aparaty słuchowe, aparaty do ochrony słuchu, aparatura terapeutyczna na gorące powietrze, aparaty i narzędzia weterynaryjne,
narzędzia elektryczne do akupunktury, aparatura anestezjologiczna,
aparaty radiologiczne do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowane, bandaże usztywniające ortopedyczne, bańki lekarskie, baseny do celów leczniczych, baseny sanitarne, buteleczki
z kroplomierzem do celów leczniczych, sondy do cewek moczowych,
cewniki, prześcieradła sterylne, maski anestezjologiczne, urządzenia
rozpylające do celów medycznych, poduszki przeciw bezsenności,
gąbki chirurgiczne, klamry chirurgiczne, lusterka chirurgiczne, nici
chirurgiczne, defibrylatory, aparatura dentystyczna elektryczna, aparatura i instrumenty dentystyczne, lusterka dentystyczne, sztyfty
dentystyczne, dializatory, dreny do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów medycznych, elektrody do celów medycznych,
elektrokardiografy, aparaty do masaży, filtry promieni ultrafioletowych do celów leczniczych, przyrządy do fizykoterapii, fotele lekarskie i dentystyczne, galwaniczna aparatura terapeutyczna, gastroskopy, gaziki do czyszczenia wgłębień ciała, hematometry, przyrządy
do ćwiczeń w gimnastyce leczniczej, aparatura do leczenia głuchoty,
gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, łóżka
hydrostatyczne do celów leczniczych, igły do akupunktury, igły
do celów medycznych, implanty z materiałów syntetycznych, inhalatory, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, szczotki do czyszczenia języka, aparaty do karmienia piersią, kleszcze do kastracji,
kleszcze porodowe, katgut, koce podgrzewane elektrycznie do celów
leczniczych, kolby radowe do celów medycznych, kompresory chirurgiczne, kompresy termoelektryczne stosowane w chirurgii, kroplomierze do celów medycznych, lampy kwarcowe do celów leczniczych,
lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, lancety, lasery do celów
medycznych, łyżki do leków, pojemniki do podawania leków, łopatki
do czyszczenia uszu, rękawice do masażu, przyrządy do masażu kosmetycznego, materace nadmuchiwane do celów medycznych, materace położnicze, meble specjalne do celów medycznych, ściągarki
do mleka, nakolanniki ortopedyczne, narzędzia do nacinania do celów medycznych, nosze, nosze na kółkach, noże chirurgiczne, nożyce
chirurgiczne, nożyki do odcisków, sprężyny usztywniające do obuwia,
obuwie ortopedyczne, ochraniacze na palce do celów medycznych,
sztuczne oczy, podkłady przeciwodleżynowe, odzież specjalna używana w salach operacyjnych, oftalmometry, opaski gipsowane, opaski podtrzymujące, artykuły ortopedyczne, pasy brzuszne, pasy przepuklinowe, pasy do celów leczniczych, pasy ortopedyczne, pasy
ciążowe, pasy galwaniczne do celów leczniczych, sztuczne piersi, piły
do celów chirurgicznych, wkładki do butów przeciw płaskostopiu,
podkładki uciskowe podbrzuszne, poduszeczki termiczne do udzielania pierwszej pomocy, przyrządy do położnictwa, pompy do celów
medycznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy przeciw żylakom, materace położnicze, wibratory na gorące
powietrze do celów medycznych, lampy promieniowania rentgenowskiego do celów medycznych, urządzenia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi do celów medycznych, filtry promieni ultrafioletowych do celów leczniczych, protezy, prowadnice do celów
medycznych, przyborniki lekarskie, przyborniki na instrumenty medyczne, przyrządy do przemieszczania inwalidów, respiratory
do sztucznego oddychania, rękawice do celów medycznych, skalpele,
sztuczna skóra do celów chirurgicznych, soczewki jako protezy wewnątrzgałkowe do implantacji chirurgicznych, sondy chirurgiczne,
sondy do celów medycznych, spirometry, bandaże ortopedyczne
na stawy, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne,
stymulatory serca, sztuczne szczęki, szyny stosowane w chirurgii,
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termometry do celów medycznych, urządzenia do produkcji pigułek, wibratory łóżkowe, wiertła dentystyczne, wkładki ortopedyczne, worki na wodę do celów
leczniczych, worki na lód do celów leczniczych, zęby sztuczne, włosy
sztuczne, igły do zszywania, materiały do zszywania, 16 afisze, plakaty, almanachy, artykuły papiernicze, czasopisma, gazety, kalendarze,
próbki biologiczne do mikroskopu, 35 aukcje publiczne, aukcje inter-
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netowe, analiza kosztów, usługi agencji eksportowo-importowej,
usługi w zakresie badania opinii publicznej, sondaże-opinie, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badanie rynku, specjalistyczne doradztwo handlowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej,
ekspertyzy opłacalności, badania dla firm, informacja o firmach, poszukiwania dla firm, agencje informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, kolumny
reklamowe w prasie, ogłoszenia prasowe, usługi modeli/modelek
do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama i działalność informacyjna, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklamy, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizowanie targów handlowych i reklamowych, edycja tekstów, 36 analizy finansowe, operacje
bankowe, doradztwo w sprawach finansowych, działalność finansowa, operacje finansowe, usługi finansowe, usługi księgowe, wyceny
do celów fiskalnych, ekspertyzy do celów fiskalnych, wyceny do celów
podatkowych, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe, informacja bankowa i o ubezpieczeniach, inwestycje kapitałowe, nakłady
i lokaty kapitałowe, transfer elektroniczny kapitałów i środków finansowych, rozliczanie finansowe transakcji, sponsorowanie finansowe,
zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem, leasing finansowy,
37 instalowanie, naprawy i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, księgowych i liczących, instalowanie, naprawy i konserwacja
sprzętu medycznego i aparatury medycznej, serwis aparatury medycznej, serwis aparatury medycznej diagnostyki obrazowej, montaż,
naprawa i konserwacja aparatury specjalnego przeznaczenia,
38 agencje informacyjne, przesyłanie informacji drogą elektroniczną
i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, przesyłanie danych
przy pomocy terminali komputerowych, obsługa telekonferencji,
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, poczta elektroniczna, połączenia i trasy połączeń dla telekomunikacji, połączenia ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej,
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, wypożyczanie modemów, pozyskiwanie
informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, obsługa
przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, usługi w zakresie instalacji i obsługi systemów przekazywania dźwięku i obrazu
w łączności telefonicznej i w zakresie instalacji urządzeń telefonii komórkowej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów
i przez terminale komputerowe, 41 informacja o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie
i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów inne niż
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej,
montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury i edukacji, wykonywanie mikrofilmów, 42 projektowanie in-
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formatycznych systemów przechowywania danych administracyjnych pacjentów, obrazów i ich opisów, danych medycznych, wyników
badań laboratoryjnych, tworzenie programów komputerowych pozwalających na pełną administrację archiwum i organizowanie zapisów w zbiory według różnych kryteriów, projektowanie oprogramowania o strukturze modułowej, projektowanie oprogramowania
komputerowego pozwalającego na administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych,
badania techniczne, analizy chemiczne, ekspertyzy inżynieryjne,
przeprowadzanie testów jakości odwzorowania aparatury diagnostycznej, testowanie materiałów, projektowanie i opracowywanie
technologii medycznych, projektowanie i opracowywanie medycznej
aparatury diagnostycznej, tworzenie systemów informatycznych
związanych z dziedziną medyczną, projektowanie oprogramowania
komputerowego związanego z dziedziną medyczną, 45 zarządzanie
prawami autorskimi.

(111) 293477
(220) 2014 11 19
(210) 435813
(151) 2016 12 29
(441) 2015 03 02
(732) KOŁODZIEJCZYK SŁAWOMIR HEPI, Łódź, PL.
(540) IPEH
(510), (511) 36 wycena wartości domen i serwisów internetowych.
(111) 293478
(220) 2015 02 11
(210) 438805
(151) 2016 12 21
(441) 2015 05 25
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJCURIE, Warszawa, PL.
(540) Akademia Czerniaka
(540)

(531) 16.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne usługi weterynaryjne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 293479
(220) 2015 03 13
(210) 440167
(151) 2016 12 19
(441) 2015 06 22
(732) PIÓRKO MARZENA GOSPODARSTWO ROLNE, Kulaśnica, PL.
(540) siedlisko Kulaśnica
(540)

2369

(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 03.04.05, 03.04.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, jogurt, kefir, śmietana,
sery, serwatka, masło, zsiadłe mleko, tusze kozie, dżemy.
(111) 293481
(220) 2015 04 01
(210) 440970
(151) 2016 12 23
(441) 2015 07 20
(732) PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eInsurance
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 02.01.30, 02.03.02, 02.03.24, 02.05.23, 02.05.25, 24.01.01, 24.01.05,
24.01.08, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.14, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe (software), oprogramowanie komputerowe, 36 informacje w sprawach ubezpieczenia, operacje i informacje
finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, 42 elektroniczna konwersja danych lub programów, projektowanie, instalacje, konserwacja, aktualizacja i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.
(111) 293482
(220) 2015 04 01
(210) 440979
(151) 2016 12 21
(441) 2015 07 20
(732) ARGYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Pierre et Ive JEWELLERY & WATCHES
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, 35 usługi handlu i handlu detalicznego biżuterią i zegarkami, 42 usługi stylizacji jako wzornictwa przemysłowego.
(111) 293483
(220) 2015 05 12
(151) 2016 12 28
(441) 2015 08 31
(732) WŁODARSKI BARTOSZ, Kraków, PL.
(540) La Famiglia Trattoria
(540)

(210) 442402

Kolor znaku: ciemnobrązowy, zielony
(531) 05.01.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, jogurt, kefir, śmietana,
sery, serwatka, masło, zsiadłe mleko, tusze kozie, dżemy, marmolada, przekąski na bazie owoców, suszone warzywa, 30 miód, zboża a w szczególności przekąski na bazie zbóż, 31 orzechy laskowe,
owies, siano, słoma na ściółkę, zioła ogrodowe świeże.
(111) 293480
(220) 2015 03 16
(210) 440238
(151) 2016 12 19
(441) 2015 07 06
(732) PIÓRKO MARZENA GOSPODARSTWO ROLNE, Kulaśnica, PL.
(540) Capra z mazowieckiej ziemi

(531) 02.07.25, 25.01.10, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby nie ujęte w innych klasach,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(111) 293484
(220) 2015 06 11
(210) 443495
(151) 2016 12 16
(441) 2015 09 28
(732) SADZIK EWA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA KOLIBER,
Brzozówka, PL.
(540) Koliber od 1988 r.
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, żółty
(531) 03.07.22, 03.07.16, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zupy, dodatki do zup i składniki zup oraz koncentraty
zup, koncentrat barszczu białego i czerwonego.
(111) 293485
(220) 2015 07 20
(210) 444983
(151) 2016 12 13
(441) 2015 10 26
(732) LACTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Morąg, PL.
(540) Serowe Inspiracje
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.11.08, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 ser topiony w plasterkach w asortymencie, ser topiony krążek w asortymencie, ser topiony kostka w asortymencie, ser
topiony do smarowania w kubeczku w asortymencie, ser topiony sos
serowy w asortymencie, ser topiony saszetka w asorty menciesSer
topions pakowany w osłonki w asortymencie, produkt seropodobny
topiony w plasterkach w asortymencie, produkt seropodobny topiony krążek w asortymencie, produkt seropodobny topiony kostka
w asortymencie, produkt seropodobny topiony pakowany w osłonki
w asortymencie, produkt seropodobny do smarowania w kubeczku
w asortymencie.
(111) 293486
(220) 2015 08 20
(151) 2016 12 16
(441) 2015 11 23
(732) PATYK ARKADIUSZ, Zabrze, PL.
(540) MULTUS
(540)

presariów w działalności artystycznej, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, marketing, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży
i reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż
próbek, public relations reklama, telemarketing, kampanie marketingowe w mediach społecznościowych, rozprowadzanie gadżetów
reklamowych, organizowanie pokazów mody w celach handlowych,
40 kopiowanie zdjęć, wywoływanie filmów fotograficznych, komputerowy retusz zdjęć, 41 usługi fotografów, fotografia, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, montaż taśm wideo,
produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, usługi projektantów mody, szkolenia ze stylizacji i wizerunku w zakresie nauczania, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych.

(111) 293488
(220) 2015 12 16
(210) 450534
(151) 2016 12 22
(441) 2016 03 29
(732) PŁONKOWSKI RAFAŁ, Wrocław, PL.
(540) Pokój Furii
(510), (511) 41 rozrywka, usługi rozrywki polegające na niszczeniu
rzeczy w celu odreagowania negatywnego napięcia oraz stresu,
usługi rozrywki polegające na odkrywaniu nowych uczuć uczestników.
(111) 293489
(220) 2016 01 07
(210) 451098
(151) 2016 12 19
(441) 2016 04 11
(732) URAN AGATA INDUSTAL, Rudziniec, PL.
(540) INDUSTAL
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne,
rudy (kruszce), 37 usługi budowlane, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 40 obróbka metali.
(111) 293490
(220) 2016 01 14
(151) 2016 11 18
(441) 2016 06 20
(732) JANAS PATRYCJA CLIMAZONE, Zielonki, PL.
(540) CLIMAZONE
(540)

(210) 451304

(210) 446124

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.01
(510), (511) 27 dywany, kobierce, podłogowe (wykładziny), dywaniki, 36 nieruchomości (administrowanie), nieruchomości (dzierżawa),
37 mycie samochodów.
(111) 293487
(220) 2015 10 08
(151) 2016 12 27
(441) 2016 01 18
(732) MASZOTA KRZYSZTOF, Pruszcz Gdański, PL.
(540) BRANDER TWÓJ STYL W BIZNESIE
(540)
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(210) 447872

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, usługi im-

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.07
(510), (511) 7 pompy do instalacji grzewczych, pompy na sprężone
powietrze, pompy próżniowe, pompy jako części maszyn, pompy
ogrodowe, pompy domowe, pompy przemysłowe, pompy obiegowe i cyrkulacyjne, pompy monoblokowe, pompy wirowe poziome
jedno-i wielostopniowe, pompy wirowe pionowe jedno-i wielostopniowe, pompy wirowe dwustrumieniowe, pompy wałowe, pompy
wyporowe, pompy zatapialne, pompy przeponowe, pompy śmigłowe, pompy głębinowe, pompy samozasysające, pompy do hydrotransportu, agregaty pompowe, części, podzespoły i zespoły pomp,
stacje hydrauliczne, zestawy hydroforowe, przepompownie ścieków i wody, 11 instalacje i elementy grzewcze, gazowe, sanitarne,
wodociągowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotły stojące, bojlery,
kotłownie kontenerowe, filtry, filtroodmulniki, podgrzewacze wody
użytkowej, palniki gazowe, palniki węglowe, palniki olejowe, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia do zasilania
kotłów grzewczych, pompy, naczynia przeponowe, zasobniki ciepła,
wymienniki ciepła, węzły cieplne, armatura zabezpieczająca i regulacyjna, instalacyjna i przemysłowa, zawory bezpieczeństwa, zbiorniki olejowe, wyposażenie linii olejowych, grzejniki, armatura przygrzejnikowa, nagrzewnice powietrza, technika solarna, kolektory
słoneczne, elektryczne urządzenia grzewcze, urządzenia do oczyszczania ścieków, odwodnienia, separatory, armatura wodociągowa,
przepompownie ścieków, centrale wentylacyjne, klimakonwektory,
kurtyny powietrzne, kanały i osprzęt wentylacyjny, klimatyzatory,
agregaty chłodnicze, wentylatory, klapy przeciwpożarowe, 37 usługi w zakresie montażu, konserwacji i naprawy instalacji gazowych,
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sanitarnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, oświetleniowych, usługi dotyczące montażu, konserwacji sieci komputerowych, systemów alarmowych i antywłamaniowych, usługi instalacji monitoringu, usługi pomiaru sieci
elektrycznych, wykonawstwo oraz kierowanie i nadzorowanie robót
budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych.

2371

(111) 293491
(220) 2016 03 22
(210) 453968
(151) 2017 01 16
(441) 2016 06 20
(732) KONSPOL-HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL.
(540) WEGO
(510), (511) 29 dania gotowe wegetariańskie, produkty garmażeryjne wegetariańskie, produkty wegetariańskie z białek roślinnych, wędliny wegetariańskie, wędliny, substytuty wędlin, kiełbasy i parówki
na bazie produktów roślinnych.

-włosów, lakiery do włosów, preparaty do kręcenia włosów, woda kolońska, woda lawendowa, woda toaletowa, woda utleniona do celów
kosmetycznych, wosk do depilacji, wosk do skór, wosk do wąsów, zestawy kosmetyków, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, w tym w szczególności: informacja o edukacji,
usługi klubów zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, nauczanie
korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia], organizowanie konkursów piękności,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, kształcenie praktyczne [pokazy], wynajmowanie modeli do pozowania
artystom-angaż modeli, modelek, organizacja wystaw związanych
z kulturą lub edukacją, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, w tym w szczególności:
fryzjerstwo, implantacja (wszczepianie) włosów, manicure, masaż,
salony fryzjerskie, salony piękności, tatuowanie, usługi wizażu, usługi
w zakresie korzystania z solariów, zabiegi pielęgnacyjne.

(111) 293492
(220) 2016 04 04
(210) 454430
(151) 2016 12 05
(441) 2016 07 04
(732) TIKKURILA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Dębica, PL.
(540) Satysfakcja malowana!
(540)

(111) 293495
(220) 2016 04 13
(210) 454720
(151) 2016 12 08
(441) 2016 10 10
(732) PALUCH KAROLINA PALUCHEM CZESANE, Poznań, PL.
(540) PALUCHEM CZESANE
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 02.09.04, 02.09.08, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 2 farby, farby pokładowe, emalie, barwniki, bejce, lakiery,
powłoki [farby].
(111) 293493
(220) 2016 04 12
(210) 454695
(151) 2016 12 20
(441) 2016 09 12
(732) JANASZEK ANDRZEJ, Dyminy, PL.
(540) Pszczeli Dworek
(510), (511) 30 miód, 39 usługi turystyczne-zwiedzanie, 43 usługi
domów turystycznych.
(111) 293494
(220) 2016 04 13
(210) 454712
(151) 2016 12 08
(441) 2016 10 10
(732) PALUCH KAROLINA PALUCHEM CZESANE, Poznań, PL.
(540) PALUCHEM CZESANE
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, w tym w szczególności:
ałun w kamieniu antyseptyczny, esencja anyżkowa, aromaty [olejki
aromatyczne], barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, olejek bergamotowy, farby do brody, kosmetyki do brwi, preparaty do czyszczenia, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki esencjonalne,
preparaty do usuwania farby, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, preparaty do golenia, olejek jaśminowy, jonon [wyroby
perfumeryjne], kalkomanie jako ozdoby do celów kosmetycznych,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki upiększające, kremy
kosmetyczne, kwiaty jako baza do perfum, środki do usuwania lakierów, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, maseczki kosmetyczne: mieszaniny zapachowe, esencje miętowa, mięta
do wyrobów perfumeryjnych, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mydełka, mydła migdałowe, olejek
lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ołówki do brwi, ołówki
[kredki] kosmetyczne, lakiery do-paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, piżmo [perfumeria],
płyny do pielęgnacji włosów, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, puder do makijażu, preparaty kosmetyczne do rzęsy, kleje do mocowania sztucznych rzęs, szampony, sztuczne paznokcie,
sztuczne rzęsy, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, talk
kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, olejki toaletowe,
produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, tusze do rzęs, odświeżacze
do ust w aerozolu, pomadki do ust, wazelina kosmetyczna, farby do-

Kolor znaku: szary, czerwony, czarny
(531) 02.09.17, 14.07.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, w tym w szczególności: ałun w kamieniu antyseptyczny, esencja anyżkowa, aromaty [olejki aromatyczne], barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, olejek bergamotowy, farby do brody, kosmetyki
do brwi, preparaty do czyszczenia, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki
esencjonalne, preparaty do usuwania farby, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, preparaty do golenia, olejek jaśminowy, jonon [wyroby perfumeryjne], kalkomanie jako ozdoby do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki
upiększające, kremy kosmetyczne, kwiaty jako baza do perfum,
środki do usuwania lakierów, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, maseczki kosmetyczne: mieszaniny zapachowe,
esencje miętowa, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mydełka,
mydła migdałowe, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ołówki do brwi, ołówki [kredki] kosmetyczne, lakiery do-paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne,
perfumy, piżmo [perfumeria], płyny do pielęgnacji włosów, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, puder do makijażu, preparaty kosmetyczne do rzęsy, kleje do mocowania sztucznych rzęs,
szampony, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów
kosmetycznych, olejki toaletowe, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, tusze do rzęs, odświeżacze do ust w aerozolu, pomadki
do ust, wazelina kosmetyczna, farby do-włosów, lakiery do włosów,
preparaty do kręcenia włosów, woda kolońska, woda lawendowa,
woda toaletowa, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk
do depilacji, wosk do skór, wosk do wąsów, zestawy kosmetyków,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, w tym w szczególności: informacja o edukacji, usługi klubów
zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
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[szkolenia], organizowanie konkursów piękności, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, kształcenie praktyczne [pokazy], wynajmowanie modeli do pozowania artystom-angaż
modeli, modelek, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, w tym w szczególności: fryzjerstwo,
implantacja (wszczepianie) włosów, manicure, masaż, salony fryzjerskie, salony piękności, tatuowanie, usługi wizażu, usługi w zakresie
korzystania z solariów, zabiegi pielęgnacyjne.

(111) 293496
(220) 2016 05 11
(210) 456198
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) ZDRODOWSKI OLAF PRIMA SORT, Białystok, PL.
(540) Dla Koneserów PRIMA SORT
(540)
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(510), (511) 16 książki, 41 publikowanie książek, świadczenie usług
w zakresie tłumaczeń, tłumaczenia, usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych i pisemnych, korekta rękopisów, pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie, publikowanie
materiałów drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych
i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych,
innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie publikacji
książek, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi publikowania w niewielkim nakładzie, usługi wydawnicze.

(111) 293500
(220) 2016 06 03
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) PODGÓRSKI ANDRZEJ PROJEKT, Worów, PL.
(540) AAIM POLSKA
(540)

(210) 457337

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, ubrania, bluzy, kombinezony,
kamizelki, czapki, kapelusze, koszulki, koszule, kurtki, palta, peleryny,
płaszcze, spodnie, swetry, szale, szaliki, trykoty, T-shirty.
(111) 293497
(220) 2016 05 16
(210) 456443
(151) 2016 10 19
(441) 2016 07 04
(732) CENTRUM STOLARKI OTWOROWEJ MICHAŁ SZPALIK &
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra, PL.
(540) centrumokien szpalik & wspólnicy
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 02.01.15, 02.01.23, 07.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna drzwi i okien, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 37 eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa alarmów
przeciwwłamaniowych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, 42 badania techniczne, opracowanie projektów technicznych w zakresie domu inteligentnego, usługi doradcze
w zakresie technologii.
(111) 293498
(220) 2016 05 20
(210) 456746
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) WAROWNY PIOTR HURT-DETAL FARBY LAKIERY, Ryki, PL.
(540) STYROLINE
(510), (511) 19 gzymsy niemetalowe, niemetalowe listwy dekoracyjne, niemetalowe listwy przypodłogowe, 35 sprzedaż sztukaterii
styropianowej, sprzedaż internetowa sztukaterii styropianowej,
40 wytwarzanie sztukaterii styropianowej, 42 usługa projektowania
sztukaterii styropianowej.
(111) 293499
(220) 2016 06 02
(151) 2016 10 21
(441) 2016 07 04
(732) KINLE-SZCZEPAŃSKA ANNA, Warszawa, PL.
(540) Romuald Kinle
(540)

(531) 27.05.01

(210) 457326

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.07.17, 26.03.23, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 drobne wyroby żelazne, pojedyncze wyroby metalowe
i budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, 37 usługi budowlane, 39 transport, usługi transportowe.
(111) 293501
(220) 2016 06 06
(151) 2017 01 11
(441) 2016 08 01
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) FENOMEN CTH
(540)

(210) 457432

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony
dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające,
szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki-kredki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia zębów,
żele do wybielania zębów, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki
eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty-środki przeciwpotne, balsamy inne niż
do celów medycznych, barwniki-środki chemiczne do ożywiania
kolorów do użytku domowego-pranie, bazy do perfum kwiatowych,
saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty
do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, krochmal-apretura, krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty
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do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby
do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów
kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko
oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony
skóry twarzy, ciała i włosów, lecznicze: balsamy, maści, olejki, płyny,
sole, żele, kremy.

(111) 293502
(220) 2016 06 06
(210) 457433
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) ARKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jawor, PL.
(540) HQCABLE
(540)

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 6 złącza kabli metalowe (nieelektryczne), 9 kable elektryczne, koncentryczne, optyczne.
(111) 293503
(220) 2016 05 12
(151) 2017 01 09
(441) 2016 06 20
(732) DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, PL.
(540) maltikeks
(540)

(210) 456260

Kolor znaku: brązowy, beżowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka,
sago, mąka, produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze,
lody, cukier, miód, melasa (syropy), lód, batoniki zbożowe, batony lukrecjowe, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, biszkopty, słodkie
bułeczki, brioszki, bułki, słodycze ozdobne na choinki, ciasta, mięso
w cieście, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciasto na ciastka,
ciastka ryżowe, ciasto, ciastka, ciasteczka, torty, pieczywo cukiernicze, masa do pieczenia ciasta, ciasto w proszku, aromaty do ciast inne
niż esencje, cukierki, słodycze do ssania, słodziki naturalne, cukierki
miętowe, cukierki w postaci pastylek, cukierki w postaci pomadek,
ciasteczka ptifurki, tarty z owocami, czekolada, wyroby czekoladowe,
pralinki, napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem,
gofry, guma do żucia, napoje na bazie herbaty, herbatniki, herbatniki
petit-beurre, pieczywo imbirowe, piernik, pierniczki, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem, cukierki karmelki, draże, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, krakersy, wafle, lody
spożywcze, sorbety, lody spożywcze w postaci mrożonego jogurtu,
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środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku,
lukier do ciast, lukrecja wykorzystywana w cukiernictwie, wyroby cukiernicze w postaci makaroników, marcepan, potrawy na bazie mąki,
żywność na bazie mąki, mąka, mięta do wyrobów cukierniczych, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, przekąski ze zboża,
produkty zbożowe w postaci chipsów, pizze, słodkie i słone przekąski
na bazie mąki.

(111) 293504
(220) 2016 06 01
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 04
(732) SAMULSKI ADAM, Warszawa, PL.
(540) KupDla Dziecka.pl
(540)

(210) 457246

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02, 26.11.01
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, wynajem automatycznych dystrybutorów, dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego tj: odzieży, obuwia, akcesoriów dziecięcych, wózków, fotelików samochodowych, nosidełek,
pojazdów dziecięcych, książek, zabawek, gier, artykułów sportowych, mebli, artykułów zapewniających bezpieczeństwo dzieciom,
sprzętu rehabilitacyjnego, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów
reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, informacja o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w punktach informacji konsumenckiej, handlowe wyceny, agencje informacji handlowej, kolportaż próbek, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, organizowanie wystaw
w celach handlowych tub reklamowych, outsourcing w zakresie
doradztwa handlowego, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, telemarketing, zarobkowe
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla
osób trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich w zakresie zakupu produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców’ towarów i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
organizacja zbiórek, 38 przekazywanie on-line kartek z życzeniami,
przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych,
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych
z telezakupami, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
usługi ogłoszeń elektronicznych, 41 doradztwo zawodowe w formie porad w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje
o edukacji, salony gier, usługi gier świadczone on-line, chronometraż
imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, nauczanie,
nauczanie korespondencyjne, organizowanie obozów sportowych,
usługi obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów w zakresie szkoleń,
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organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie loterii, organizowanie przyjęć rozrywkowych, organizowanie spektakli
w zakresie impresariatu, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, przedszkola,
nauczanie w przedszkolach, planowanie przyjęć rozrywkowych,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, rezerwacja
miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, sprawdziany
edukacyjne, usługi bibliotek objazdowych, usługi dystrybucji biletów w zakresie rozrywki, informacje o wypoczynku, wypożyczanie
zabawek, 42 usługi artystów grafików, prace badawczo-rozwojowe
wykonywane dla osób trzecich, usługi projektantów mody, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań.

(111) 293505
(220) 2016 06 02
(210) 457263
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) AVSYSTEM SŁAWOMIR WOLF SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) Udash
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe (informatyka), programy
komputerowe, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie systemów
komputerowych.
(111) 293506
(220) 2016 06 02
(151) 2016 12 23
(441) 2016 08 29
(732) GŁOWACKA MARTA AEON, Warszawa, PL.
(540) M W
(540)

(210) 457265

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 26.01.01, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, dzienniki, czasopisma, książki, naklejki, proporczyki, kalendarze, terminarze, biuletyny, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż biżuterii, w tym: zawieszek, breloczków, sprzedaż
ubrań dla kobiet i dzieci, w tym: koszulek, czapek, fartuszków, sprzedaż zastawy stołowej i przyborów kuchennych, w tym: kubeczków,
filiżanek, talerzyków, sprzedaż materiałów biurowych, w tym: długopisów, ołówków, piór, sprzedaż materiałów piśmiennych, w tym:
notatników, kalendarzy, rozpowszechnianie reklam, umieszczanie
reklam na blogu, portalu lub w serwisie społecznościowym, publikacja reklam, usługi agencji reklamowych, usługi w zakresie public
relations, organizowanie konkursów w celach reklamowych, 38 komunikacja za pośrednictwem blogów online, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi związane z portalami
telekomunikacyjnymi, 41 organizowanie konkursów, prowadzenie
konkursów w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, usługi publikacji elektronicznej on-line, wydawanie
audiobooków, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie książek i czasopism, pozaszkolne formy edukacji,
działalność wspomagająca edukację, pisanie tekstów innych niż reklamowe, 45 usługi serwisu społecznościowego online.
(111) 293507
(220) 2016 06 02
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) HSK DATA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.

(210) 457269
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(540) ACARI
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.01
(510), (511) 9 sprzęt elektryczny, zamki elektryczne, karty identyfikacyjne, osprzęt elektryczny zawarty w kl. 9, obwody drukowane, komputery i urządzenia peryferyjne, programy komputerowe,
11 elektryczne urządzenia i instalacje do oświetlania, lampy oświetleniowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i przez Internet towarów
branży elektrotechnicznej, elektronicznej sprzętu oświetleniowego,
pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów
handlowych, organizowanie wystaw, projektowanie reklam, rozpowszechnianie artykułów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 doradztwo informatyczne, projektowanie, instalowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 293508
(220) 2016 06 02
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 04
(732) KANIA JACEK IPORTI, Pszczyna, PL.
(540) IPORTI
(540)

(210) 457277

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 6 drzwi metalowe, metalowe futryny do drzwi, odrzwia
metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowe, metalowe okucia
do drzwi, metalowe okucia drzwiowe ozdobne, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, progi metalowe, metalowe prowadnice
do drzwi przesuwnych, przegrody metalowe, rygle do klamek i zasuw, zasuwy do drzwi metalowych, zasuwy mieszkaniowe, metalowe zatrzaski drzwiowe, zawiasy metalowe, metalowe zawiasy pasowe, 35 oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego
i hurtowego takich jak:drzwi metalowe, metalowe futryny do drzwi,
odrzwia metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowy, metalowe
okucia do drzwi, metalowe okucia drzwiowe ozdobne, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, progi metalowe, metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych, przegrody metalowe, rygle do klamek
i zasuw, zasuwy do drzwi metalowych, zasuwy mieszkaniowe, metalowe zatrzaski drzwiowe, zawiasy metalowe, metalowe zawiasy
pasowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej i hurtowej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, reklama, prowadzenie sklepu i hurtowni z następującymi
wyrobami: drzwi metalowe, metalowe futryny do drzwi, odrzwia metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowy, metalowe okucia do drzwi,
metalowe okucia drzwiowe ozdobne, okucia metalowe, ościeżnice
metalowe, progi metalowe, metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych, przegrody metalowe, rygle do klamek i zasuw, zasuwy
do drzwi metalowych, zasuwy mieszkaniowe, metalowe zatrzaski
drzwiowe, zawiasy metalowe, metalowe zawiasy pasowe.
(111) 293509
(220) 2016 06 02
(210) 457293
(151) 2016 12 27
(441) 2016 09 12
(732) KOSHMANAU VITALI OPTOVIT, Warszawa, PL.
(540) PARADISE
(510), (511) 9 oprawki do okularów, okulary [optyka], okulary przeciwsłoneczne, łańcuszki do okularów.
(111) 293510
(220) 2016 06 02
(210) 457319
(151) 2016 12 29
(441) 2016 09 12
(732) Thomas Concrete Group AB, Göteborg, SE.
(540) Thomas Beton-specjaliści od betonu
(510), (511) 19 słupy betonowe, budowlane materiały betonowe
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, betono-
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we elementy brukowe, wymieszany beton wylewany na miejscu,
betonowe elementy budowlane, kamienie brukowe z betonu, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, gotowe betonowe elementy
budowlane, betonowe rury, kamienie brukowe z betonu, betonowe
płyty do nawierzchni drogowych, belki betonowe, bloki wykonane
z betonu do ochrony wybrzeża, beton do odlewów, ściany betonowe, betonowe przewody, lastryko, szalunki niemetalowe do betonu,
mieszanka do łatania betonu wykonana z zasad smołowych, betonowe rzeźby, bloczki betonowe, beton, sklepienia betonowe, masa
betonowa prefabrykowana, bloki wykonane z betonu do ochrony
brzegów rzeki, włazowe studzienki burzowe-betonowe struktury
odpływowe, szalunki niemetalowe do betonu, szalunki do betonu
niemetalowe, betonowe elementy budowlane, nagrobki z kamionki,
betonu lub marmuru, płyty betonowe, skrzynki na kwiaty wykonane
z betonu, podłogi betonowe, pojemniki betonowe, drewniane formy do betonu, zaprawa betonowa wyważana, pachołki betonowe,
betonowe elementy budowlane, beton zbrojony, betonowe poidła
dla ptaków, figurki z betonu, panele betonowe, beton ogniotrwały,
posążki z kamienia, betonu lub marmuru, rynny betonowe-konstrukcje ściekowe, masy do użytku podczas produkcji betonu, statuy
z betonu, piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, surowce
do produkcji betonu, ujęte w tej klasie, włókna tkane niemetalowe
do betonu, konstrukcyjne ścianki betonowe, beton syntetyczny,
płyty nagrobne z kamionki, betonu lub marmuru, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, płyty betonowe, tablice wykonane
z betonu, betonowe ściany oporowe, pokrycia betonowe, rzeźbione
wyroby betonowe, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub
marmuru, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, betonowe materiały strukturalne-okładziny powierzchniowe, 37 renowacja betonu,
budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie
betonu, kładzenie płytek, cegły lub bloczków betonowych w celach
budowlanych, naprawy betonu, pompowanie i wyrównywanie betonu podczas budowy obiektów i budynków, budowanie rusztowań,
wykonywanie robót ziemnych lub konstrukcji betonowych, usługi
w zakresie prac betoniarskich, wynajem maszyn do mieszania betonu, wynajem maszyn do pompowania betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie betonu, usługi
uszczelniania betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej
poprzez kładzenie betonu, wylewanie betonu, kruszenie betonu,
wznoszenie zbrojonych konstrukcji betonowych przy użyciu form
ślizgowych lub wspinających, prace związane z betonem-naprawa/
konserwacja, 40 formowanie betonu.

(111) 293511
(220) 2016 06 03
(210) 457329
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) GOŁAWSKA MAGDALENA ZUPH FRAMEX I, Morzyczyn, PL.
(540) Framex
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 okna, witryny, drzwi, rolety, żaluzje i ościeżnice metalowe, osprzęt metalowy do okien, drzwi, konstrukcje metalowe
do ogrodów zimowych, profile dachowe wszystkie w/w towary z metalu, 19 okna, witryny, drzwi, rolety, żaluzje i ościeżnice niemetalowe, konstrukcje do ogrodów zimowych, profile dachowe wszystkie
w/w towary niemetalowe, 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu: stolarki otworowej, okna,
witryny, drzwi, rolety, żaluzje i ościeżnice, osprzęt do okien i drzwi,
konstrukcje do ogrodów zimowych, profile dachowe, 37 usługi budowlane w zakresie montażu i naprawy okien i drzwi, montażu ogrodów zimowych oraz fasad budynków.
(111) 293512
(220) 2016 06 03
(210) 457332
(151) 2016 12 14
(441) 2016 08 16
(732) ROGALSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
SEDAN NATURA FRESH, Tłuchowo, PL.
(540) AirHome
(510), (511) 11 nawilżacze powietrza do pomieszczeń.
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(111) 293513
(220) 2016 06 03
(210) 457352
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) GKS GIEKSA KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) gieksa
(510), (511) 16 afisze, albumy, czasopisma, gazety, książki prospekty,
kalendarze, karty pocztowe, etykiety papierowe, bilety, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, broszury, formularze, nalepki, notesy, bloki
rysunkowe, bloki do pisania, zeszyty, papeteria, zakładki do książek,
karty do gry, karton, papier, wyroby z kartonu, pudelka kartonowe
i papierowe, chorągiewki papierowe, chusteczki i ręczniki papierowe, serwety i obrusy papierowe, torby do pakowania z papieru lub
tworzyw sztucznych, okładki na dokumenty, obwoluty na luźne
kartki, ołówki, pióra wieczne, długopisy, podstawki do długopisów
i ołówków, przyborniki do pisania, przyciski do papieru, fotografie,
24 bielizna pościelowa, bielizna kąpielowa z wyjątkiem odzieży,
bielizna domowa, bieżniki stołowe, obrusy, ręczniki tekstylne, chusteczki do nosa, chorągiewki, flagi, sztandary, materiały z motywem
rysunkowym do haftowania, tkaniny do przylepiania na gorąco, etykiety z materiału, 25 bluzy, bluzki, bielizna osobista, koszule, trykoty,
pulowery, wyroby dziewiarskie będące ubraniami, koszulki, kamizelki, kombinezony, peleryny, piżamy, slipy, kąpielówki, spodenki,
spodnie, krawaty, szale, szaliki, szelki, czapki, daszki do czapek, rękawiczki z jednym palcem, rękawice, skarpetki, buty piłkarskie, klapki,
pantofle gimnastyczne, obuwie plażowe, obuwie sportowe, 35 marketing, produkcja filmów reklamowych, reklama, reklama radiowa,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamowe i sponsorowane teksty, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, badania marketingowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, projektowanie materiałów reklamowych,
reklamy radiowe, telewizyjne, prasowe, wynajem bilbordów (tablic
reklamowych), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
edycja tekstów, 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, ściąganie czynszy, sponsorowanie finansowe, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wycena nieruchomości, zastawy, 41 prowadzenie kursów, instruktaże,
usługi klubu zdrowia w zakresie poprawy kondycji fizycznej, usługi
kultury fizycznej, organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, zjazdów, organizowanie
zawodów sportowych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie zajęć sportowych, prowadzenie obiektów sportowych.
(111) 293514
(220) 2016 06 03
(210) 457365
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) SZCZEPAŃSKI IRENEUSZ ALUX SERWIS, Puławy, PL.
(540) ALUX SERWIS
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe: przenośne metalowe konstrukcje budowlane, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, a mianowicie
aluminiowe drzwi ogrodowe, drzwi aluminiowe, drzwi i okna metalowe, drzwi metalowe, framugi drzwi metalowe, klamki do drzwi metalowe, metalowe drzwi bezpieczeństwa, metalowe drzwi obrotowe,
metalowe drzwi ogrodowe, metalowe drzwi przeciwpożarowe, metalowe drzwi przesuwne, metalowe drzwi roletowe do celów bezpieczeństwa, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe okna dachowe w kształcie kopuły, metalowe okna świetlikowe
do użytku w budynkach, metalowe przeciwciężary okna, metalowe
urządzenia zamykające do drzwi, metalowe, dachowe okna półkoliste, okna aluminiowe, okna metalowe, okna ścienne z metalu, okucia
do drzwi metalowe, rolety metalowe, rolety okienne zewnętrzne metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, zamki do drzwi, zasuwy metalowe do drzwi, 19 materiały budowlane niemetalowe, a mianowicie,
bramy roletowe niemetalowe, drewniane rolety zwijane do użytku
zewnętrznego, drzwi drewniane, drzwi niemetalowe, drzwi ognioodporne niemetalowe, drzwi przesuwne, niemetalowe, drzwi szklane, drzwi wykonane z drewna do budynków, ościeżnice drzwiowe
niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, futryny drzwiowe drewniane, futryny drzwiowe niemetalowe, niemetalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, niemetalowe rolety antywłamaniowe, niemetalowe obicia drzwi, niemetalowe okładziny na okna, okna dachowe
nie wykonane z metalu, okna niemetalowe, okna szklane, szklane
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okna witrażowe, okna żaluzjowe ze szkła do budynków, rolety zewnętrzne z tworzyw sztucznych, rolety do użytku zewnętrznego niemetalowe i nietekstylne, niemetalowe rolety zewnętrzne do okien,
37 usługi naprawy drzwi, okien, usługi instalacyjne dotyczące drzwi
i okien, a mianowicie montaż drzwi i okien, montaż folii okiennych,
montaż i naprawa żaluzji okiennych, montaż okuć do drzwi, montaż
okuć okiennych, montaż żaluzji i rolet, usługi montażu zasłon.

(111) 293515
(220) 2016 06 03
(210) 457378
(151) 2016 12 14
(441) 2016 08 16
(732) LUTEREK TOMASZ ARDEA, Sopot, PL.
(540) Patriotki
(510), (511) 30 koncentraty i półprodukty w formie proszku do przygotowywania ciast, ciastek, deserów, koncentraty i półprodukty
w formie proszku do przygotowywania pianek, kremów, wyroby
z zastosowaniem czekolady, kakao, ciasta, ciastka, produkty przygotowywane na bazie mąki, w tym ciastka piernikowe i biszkoptowe, ciastka biszkoptowe nadziewane i oblewane czekoladą, wyroby
ciastkarskie, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze i czekoladowe, batony, bułeczki słodkie, ciasta z owocami, herbatniki, słodycze
na choinkę, wafle.

(111) 293521
(220) 2016 05 24
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) Qi Yong, Wólka Kosowska, PL.
(540) CHIKY
(540)

Nr 7/2017
(210) 457394

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torby, torby skórzane, torby z imitacji skóry, torby płócienne, torby podróżne, torby na kółkach, torby sportowe, plecaki,
torby plażowe, torby na garnitury, koszule i sukienki, walizy, walizki na dokumenty, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
portfele skórzane, portfele na karty kredytowe oraz wizytowe, portfele na dokumenty, paski z imitacji skóry, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 25 paski skórzane, paski tekstylne.
(111) 293522
(220) 2016 06 03
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) Pulse Network LLC, Houston, US.
(540) pulse
(540)

(210) 457396

(111) 293516
(220) 2016 06 03
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 01
(732) Merck KGaA, Darmstadt, DE.
(540) VALTESO AM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 457382

(111) 293517
(220) 2016 06 03
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) Merck KGaA, Darmstadt, DE.
(540) LODARZA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 457386

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi finansowe, sprawy monetarne, usługi finansowe, mianowicie elektroniczne transfery środków pieniężnych oraz
płatności, usługi bankowe, mianowicie świadczenie usług bankomatowych, usługi przetwarzania danych w dziedzinie usług elektronicznego transferu środków pieniężnych.

(111) 293518
(220) 2016 06 03
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) Merck KGaA, Darmstadt, DE.
(540) LODARZA AM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 457387

(111) 293523
(220) 2016 06 04
(210) 457399
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) MATUSIK NIEMIEC MAŁGORZATA DUET CENTRUM,
Katowice, PL.
(540) Duet CENTRUM ZAPOZNAWCZE
(540)

(111) 293519
(220) 2016 06 03
(210) 457391
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) POLSKIE ZDROJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) magnezjanka
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje
owocowe, soki, wody źródlane.
(111) 293520
(220) 2016 06 03
(210) 457392
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) COBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ZGNILAKI
(510), (511) 16 książki, czasopisma, gazety, periodyki, albumy, atlasy,
kalendarze, katalogi, mapy, naklejki, nalepki, kalkomanie, obwoluty,
plakaty, prospekty, plany, publikacje drukowane, rysunki, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, skorowidze, skoroszyty na dokumenty,
zakładki do książek, podpórki do książek, koperty, bilety i kupony
papierowe, kartki okolicznościowe, materiały instruktażowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, artykuły malarskie zawarte w tej klasie, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, przyborniki biurkowe, podkładki na biurko, stojaki na akcesoria biurkowe, materiały z papieru
na przyjęcia, w tym papier do pakowania prezentów, druki zaproszeń, papierowe ozdoby, pudełka kartonowe, pudełka papierowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały do modelowania, rysowania, tworzywa sztuczne do modelowania, 28 zabawki, zabawki ruchome, zabawki interaktywne, zabawki mobilne,
maskotki, klocki, lalki, figurki, gry towarzyskie, gry elektroniczne inne
niż telewizyjne, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne,
ozdoby choinkowe.

Kolor znaku: pomarańczowy, bordowy
(531) 02.07.01, 02.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości.
(111) 293524
(220) 2016 06 06
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) GZELLA OSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osie, PL.
(540) Tradycja polskiego smaku OSIE GZELLA
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czerwony
(531) 05.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13

(210) 457418
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(510), (511) 29 bekon, flaki, kaszanka, kiełbasy, konserwy mięsne, łój
spożywczy, mięsa, wieprzowe, wołowe, drobiowe i z dziczyzny, ekstrakty mięsne, pieczenie mięsne, smalec, solone mięso, sosy mięsne,
słonina, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, tłuszcze jadalne, wątroba I wątróbki drobiowe,
pasztety z wątróbek drobiowych i z dziczyzny, wędliny, wędzonki,
wyroby wędliniarskie i garmażeryjne, 32 aperitify, koktajle i napoje
bezalkololowe, esencje do produkcji napojów, lemoniada, oranżada,
syropy do lemoniad i oranżad, nektary i soki owocowe, woda gazowana, woda mineralna jako napój, wody: stołowe, litowe, źródlane,
selcerskie i sodowe, preparaty i produkty do wytwarzania wody
mineralnej i gazowanej, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów detalicznych towarów i wyrobów z mięsa w tym z importu połączone
z reklamą i promocją pozwalającą nabywcom wygodnie je oglądać
i kupować, organizowanie wysław w celach handlowych, 39 paczkowanie żywności metodą próżniową, konfekcjonowanie wyrobów:
wędlin I mięsa mielonego, dostarczanie towarów, wypożyczanie lodówek, wynajmowanie magazynów.

(111) 293525
(220) 2016 06 06
(210) 457427
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 01
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) komplex cth
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwalej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony dla
zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki]
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów,
mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo-perfumeria, olejki eteryczne, esencje eteryczne, woda
kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty-środki przeciwpotne, balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki-środki
chemiczne do ożywiania kolorów do użytku domowego pranie, bazy
do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki
do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, krochmal-apretura, krochmal do celów pralniczych,
lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci,
sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów
kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri-mieszanki zapachowe,
preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia protez
zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze-odbarwiacze do celów kosmetycznych, żele do masażu inne
niż do celów medycznych, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, lecznicze:
balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy.
(111) 293526
(220) 2016 06 06
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 18
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.

(210) 457441
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(540) LiveSlimin
(540)

Kolor znaku: biały, szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego,
lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod
do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, środki uśmierzające.
(111) 293527
(220) 2016 06 06
(151) 2016 12 30
(441) 2016 08 01
(732) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL.
(540) BIO-MED-IN
(540)

(210) 457444

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.22
(510), (511) 9 pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki
mikroskopowe, probówki, 10 pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, strzykawki do celów
medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku
medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne,
strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, pojemniki-urynały.
(111) 293528
(220) 2016 06 06
(210) 457462
(151) 2016 12 30
(441) 2016 08 16
(732) GDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) HAPPY COLOR
(510), (511) 2 farby do malowania dla dzieci, 8 nożyczki, 16 materiały
piśmienne, artykuły papiernicze, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, materiały do modelowania, papier, karton, zeszyty, bloki rysunkowe, papeteria, długopisy, pióra wieczne, cienkopisy, flamastry, ołówki, kredki, gumki do ścierania, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, przyrządy do rysowania, komplety kreślarskie, szablony, sztalugi malarskie, palety dla malarzy, pędzle, bloki
rysunkowe, taśmy samoprzylepne, teczki na dokumenty, skoroszyty,
kalka techniczna, wkłady atramentowe do piór, 18 szkolne teczki, torby i tornistry, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej
farb do malowania dla dzieci, nożyczek, materiałów piśmiennych,
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artykułów papierniczych, artykułów biurowych z wyjątkiem |mebli,
długopisów, piór wiecznych, flamastrów, ołówków, kredek, gumek
do ścierania, klejów do materiałów papierniczych, przyrządów do rysowania i kreślenia, szablonów, sprzętów i materiałów dla artystów,
szkolnych teczek, toreb i tornistrów.

(111) 293529
(220) 2016 06 06
(210) 457471
(151) 2016 12 30
(441) 2016 08 01
(732) SAMKOWSKI SŁAWOMIR ANIMAL SERVICE, Łomianki, PL.
(540) WILD JOY
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, w szczególności suchy pokarm
dla psów i kotów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna karmy dla zwierząt.
(111) 293530
(220) 2016 06 07
(210) 457518
(151) 2016 12 29
(441) 2016 09 12
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 24 MINUTY Z KRZYSZTOFEM SKOWROŃSKIM
(540)
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zji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 293531
(220) 2016 06 07
(210) 457523
(151) 2016 12 29
(441) 2016 09 12
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 24 MINUTY
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia
do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura,
wyroby z kartonu, artykuły papiernicze, fotografie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewi-

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia
do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki,
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, wyroby
z kartonu, artykuły papiernicze, fotografie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public
relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów
i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
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i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych
programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
produkcja filmów, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu
sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn
internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością
gospodarczą jako usługi doradcze w zakresie zamówień handlowych, 44 rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozy
i inne preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwo,
45 licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 293532
(220) 2016 06 07
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka BANANOWY Raj
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki,
preparaty do mycia i pielęgnacji włosów, mydła, środki perfumeryjne i zapachowe, środki toaletowe, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodoryzujących
jako przybory toaletowe, preparaty do golenia, preparaty do prania,
środki do płukania do prania, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do zmywania naczyń, środki do czyszczenia i pielęgnacji mebli, środki do czyszczenia i pielęgnacji obuwia jako preparaty, preparaty do mycia i pielęgnacji podłóg, chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki perfumowane,
5 chusteczki nasączane preparatami antybakteryjnymi, chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych.

(210) 457534

Kolor znaku: biały, czerwony, srebrny, zielony, żółty
(531) 08.01.23, 24.09.01, 26.01.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
(111) 293533
(220) 2016 06 07
(210) 457537
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NaturalCrop
(510), (511) 1 Nawozy azotowe, preparaty bakteriologiczne stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, hormony przyspieszające wzrost dojrzewania owoców,
preparaty do nawożenia gleby, gleba próchnicza, pokrycia humusowe, preparaty z mikroelementów dla roślin, kultury organizmów
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki ochrony
nasion, nawozy użyźniające glebę, preparaty do regulacji wzrostu
roślin, preparaty do użyźniania gleby, 5 środki chwastobójcze, fungicydy, preparaty do sterylizacji gleby, insektycydy, środki do tępienia
larw, środki przeciw pasożytom, pestycydy, podłoża dla kultur bakteryjnych, preparaty przeciw pasożytnicze, środki przeciw roślinom
skrytopłciowym, preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej,
35 doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom z zakresu
branży rolnej i ogrodniczej w punktach informacji konsumenckiej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego dla podmiotów z branży rolniczej i ogrodniczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania
na runek produktów z branży rolniczej i ogrodniczej oraz organizowania sieci sprzedaży, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych,

(111) 293534
(220) 2016 06 08
(210) 457576
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) POLLENA PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMII GOSPODARCZEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, PL.
(540) Dzidziuś
(540)

(111) 293535
(220) 2016 06 08
(210) 457577
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) BINARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) binaria communications
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czarny, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi public relations, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 szkolenia z zakresu public relations, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna.
(111) 293536
(220) 2016 06 08
(210) 457591
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) HORIZON MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) HORIZON CLINIC
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne
i stomatologiczne, artykuły ortopedyczne, gorsety do celów leczniczych, implanty piersi, implanty z materiałów syntetycznych, aparaty
do masażu, lampy kwarcowe i ultrafioletowe do celów leczniczych,
lasery do celów medycznych, pasy ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i internetowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
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aparatury i instrumentów medycznych i kosmetycznych, materiałów stosowanych w chirurgii i ortopedii, odzieży i obuwia, usługi
w zakresie organizowania targów i wystaw handlowych, 41 usługi
edukacyjne w zakresie medycyny i kosmetologii, usługi w zakresie
organizowania kursów, seminariów, kongresów oraz publikowanie
książek i tekstów z zakresu medycyny, biotechnologii i kosmetologii,
usługi w zakresie kształcenia praktycznego, pokazów edukacyjnych,
usługi w zakresie produkcji filmów i programów telewizyjnych z zakresu medycyny, biotechnologii i kosmetologii, 42 usługi w zakresie
badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie medycyny, nowych technologii medycznych i biotechnologii, usługi w zakresie badań biologicznych, chemicznych i bakteriologicznych, prowadzenie
eksperymentów klinicznych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami farmaceutycznymi, 44 usługi w zakresie kosmetyki leczniczej, profilaktycznej i upiększającej, odnowy biologicznej, fizjoterapii
i fizykoterapii, laseroterapii, aromaterapii, muzykoterapii, koloroterapii, chirurgii plastycznej, wizażu, masaży, usługi klinik medycznych,
usługi szpitali, placówek niehospitalizycyjnej opieki medycznej, placówek rekonwalescencyjnych, usługi w zakresie stomatologii, usługi w zakresie wypożyczania urządzeń medycznych, usługi salonów
fryzjerskich, salonów piękności, solariów.

(111) 293537
(220) 2016 06 08
(210) 457600
(151) 2016 12 06
(441) 2016 08 16
(732) ZAJKOWSKI WOJCIECH, Łomianki, PL.
(540) TASTEAM
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do gotowania, sprzęt kuchenny elektryczny, urządzenia do ogrzewania na paliwa stale, płynne lub
gazowe, ogrzewanie parowe, instalacje do wytwarzania pary, szybkowary parowe, elementy grzejne, elektryczne ekspresy do kawy,
parowniki, rozpylacze pary wodnej, podgrzewacze wody, 21 garnki, garnki kuchenne, pokrywki do garnków, garnki do gotowania
na parze nieelektryczne, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne,
blendery mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, naczynia
ceramiczne, przybory kuchenne, 35 prowadzenie usług w zakresie:
agencji informacji handlowej, agencji reklamowych, badania rynku,
specjalistyczne doradztwo handlowo-gastronomiczne w zakresie organizacji i zarządzania, doradztwo przy organizowaniu działalności
gospodarczej, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, publikowanie tekstów
reklamowych, wynajem automatycznych dystrybutorów, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, marketing, organizowanie
wystaw w celach handlowych i reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, prasy, radia i telewizji, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, handlowe informacje i porady
udzielne konsumentom.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 293538
(220) 2016 06 08
(210) 457603
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 29
(732) PULCER JACEK HERQULES POLSKA, Wrocław, PL.
(540) IZOFIX
(510), (511) 1 zlepiające środki do betonu, substancje chemiczne
do napowietrzania betonu, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb
i olejów, środki do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów,
preparaty chemiczne do matowienia emalii, kleje [klejenie], kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do płytek
ściennych, kleje do tapetowania, kleje do wykańczania i gruntowania, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty ognioodporne, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie
z wyjątkiem farb, preparaty do odklejania i odłączania, silikony, substancje zapobiegające zamarzaniu, szkło wodne, żywice akrylowe,
żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice syntetyczne, żywice
sztuczne w stanie surowym, wypełniacze jako substancje chemiczne, wypełniacze klejące do uzupełniania ubytków w powierzchniach, 17 dźwiękoszczelne materiały, materiały dźwiękoszczelne
do budynków, artykuły i materiały dźwiękochłonne, płyty dźwiękochłonne, płyty dźwiękochłonne do użytku w budownictwie, taśmy
izolacyjne, taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego,
medycznego czy domowego, taśmy przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, taśmy do izolacji elektrycznej, materiały do uszczelniania okien i drzwi, akrylowe żywice jako
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półprodukty, materiały izolacyjne, farby izolacyjne, lakier izolacyjny,
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, ognioodporne materiały izolacyjne, izolatory, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, papier izolacyjny, przewody giętkie niemetalowe,
wypełnienia do szczelin kompensacyjnych, półprzetworzone żywice
syntetyczne, sztuczne żywice jako półprodukty, tkaniny izolacyjne,
uszczelnienia wodoodporne, pierścienie uszczelniające, materiały
uszczelniające, materiały do uszczelniania, wełna mineralna jako izolator, substancje do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, materiały
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zaprawy izolacyjne,
pianka poliuretanowa o niskiej gęstości do uszczelniania, kauczuk
silikonowy, kity silikonowe, izolacyjne żywice akrylowe, materiały
izolacyjne do dachów, wypełniacze izolacyjne, materiały do wypełniania, uszczelnienia z tworzyw sztucznych, materiały filtracyjne
jako półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych,
tworzywa sztuczne półprzetworzone, 19 balustrady niemetalowe,
belki niemetalowe, szkło bezodpryskowe, boazeria niemetalowa,
płyty budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, drewno obrobione, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, szkło
izolacyjne [budownictwo], szkło budowlane, korek aglomerowany
do budownictwa, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe,
ramy okienne niemetalowe, okna niemetalowe, drzwi niemetalowe,
ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe,
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe słupy, sufity niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, wyłożenia ścian niemetalowe dla budownictwa, ścienne
okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe pokrycia
sufitów, betonowe elementy budowlane, cement, beton, zaprawy
budowlane, tynk, wapno, smoła, papa dachowa, piasek, kotwy niemetalowe do użytku w budownictwie, rynny dachowe niemetalowe,
bitumiczne powłoki dachowe, wykończeniowe elementy dachów,
niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, wypełniacze do naprawy ścian, bitumiczne wyroby dla budownictwa.

(111) 293539
(220) 2016 06 08
(210) 457604
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 29
(732) POŚLEDNIK RADOSŁAW, Grajewo, PL.
(540) Pigwoniada
(510), (511) 32 wody gazowane, wody gazowane smakowe, wody
stołowe, wody stołowe smakowe, soki owocowe, lemoniady, syropy
do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje owocowe, owocowe napoje bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, esencje do produkcji napojów.
(111) 293540
(220) 2016 06 08
(210) 457608
(151) 2016 11 03
(441) 2016 07 18
(732) VYSOCHANSKYY MAKSYM, Tarnów, PL.
(540) APPSMOMENT
(510), (511) 42 doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych do handlu elektronicznego, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
(111) 293541
(220) 2016 06 09
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 29
(732) KACPRZAK BARTŁOMIEJ, Łódź, PL.
(540) OMS
(540)

(210) 457656

Kolor znaku: szary, biały, niebieski, różowy
(531) 02.01.08, 24.13.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 bielizna wchłaniająca pot, garnitury, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, legginsy, odzież
gimnastyczna, t-shirty, bluzy, kombinezony, czapki [nakrycia gło-
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wy], fartuchy [odzież], krawaty, nakrycia głowy, podkoszulki, slipy,
spodnie, 32 wody gazowane, wody mineralne [napoje], napoje bezalkoholowe,, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, medyczna opieka
pielęgniarska, opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi klinik medycznych, usługi terapeutyczne, usługi
banków krwi.

(111) 293542
(220) 2016 06 10
(210) 457674
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) HAUSER-NOWAK MAGDALENA UNHUMAN, Skórzewo, PL.
(540) Barber Supply
(540)

(531) 14.07.20, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i higieny twarzy, ciała i włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kremy, szampony, odżywki, balsamy i lakiery do włosów, farby do włosów, substancje do usuwania farby z włosów, preparaty do dekoloryzacji
i rozjaśniania włosów, henna, barwniki do celów kosmetycznych,
środki kosmetyczne do stosowania przed i po goleniu, sztyfty do golenia, preparaty do depilacji, olejki eteryczne, mydła, toniki, mleczka,
maseczki i kremy do twarzy, mydła, balsamy i olejki do ciała, środki
perfumeryjne i dezodoranty, płyny do kąpieli, środki do pielęgnacji
jamy ustnej, 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach
specjalistycznych oraz za pośrednictwem Internetu następujących
towarów: preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i higieny twarzy,
ciała i włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kremy, szampony,
odżywki, balsamy i lakiery do włosów, farby do włosów, substancje
do usuwania farby z włosów, preparaty do dekoloryzacji i rozjaśniania włosów, henna, barwniki do celów kosmetycznych, środki
kosmetyczne do stosowania przed i po goleniu, sztyfty do golenia, preparaty do depilacji, olejki eteryczne, mydła, toniki, mleczka,
maseczki i kremy do twarzy, mydła, balsamy i olejki do ciała, środki
perfumeryjne i dezodoranty, płyny do kąpieli, środki do pielęgnacji
jamy ustnej, grzebienie, nożyczki fryzjerskie, zestawy do golenia,
elektryczne maszynki do golenia, żyletki do golenia, brzytwy, ostrza
do elektrycznych maszynek do golenia, pędzle do golenia, miseczki
do golenia, stojaki na przybory do golenia, 44 usługi kosmetyczne
i w zakresie pielęgnacji urody, usługi kosmetyczek, usługi salonów
piękności i ośrodków SPA, usługi profesjonalnego makijażu i face
liftingu, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi fryzjerskie
w tym usługi fryzjerstwa artystycznego, manicure, pedicure, usługi
masażu, usługi solariów, usługi sauny, usługi w zakresie dermatologii
estetycznej i leczniczej, usługi z zakresu medycyny estetycznej, aromaterapia, fizykoterapia, fizjoterapia, usługi tatuażu zmywalnego.
(111) 293543
(220) 2016 06 10
(210) 457703
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) Public Limited Liability Company Milkiland N.V., Amsterdam,
NL.
(540) CremaVita
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce, galaretki, dżemy, kompoty,
jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, ajwar jako
pasta, papryczki konserwowe, białko dla celów kulinarnych, mleko
albuminowe, alginiany do celów kulinarnych, mielone migdały, aloes
spożywczy, anchois, szpik kostny zwierzęcy jadalny, przecier jabłkowy, boczek, fasolka konserwowa, kaszanka, olej kostny jadalny, bulion, preparaty do produkcji bulionu, koncentraty bulionowe, masło,
masło kakaowe, masło kokosowe, masło orzechowe, krem na bazie
masła, kawior, wędliny, ser, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane,
małże nieżywe, tłuszcz kokosowy, olej kokosowy, wiórki kokosowe,
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olej rzepakowy jadalny, olej kukurydziany, sos żurawinowy, raki nieżywe, bita śmietana, śmietana, krokiety, skorupiaki nieżywe, owoce kandyzowane, zsiadłe mleko, daktyle, jadalne gniazda ptaków,
tłuszcze jadalne, egg nog jako bezalkoholowy napój na bazie mleka
i jajek, jaja w proszku, jaja ślimaka przeznaczone do spożycia, pasty
do kromek zawierające tłuszcz, substancje tłuszczowe do wytwarzania tłuszczów jadalnych, kimchi jako pożywienie z warzyw kiszonych,
enzymy mlekowe do celów spożywczych, filety rybne, produkty spożywcze wytwarzane z ryb, ryby solone, mączka rybna do spożycia
przez ludzi, przetworzone ikry, produkty rybne, zakonserwowane
ryby, ryby w puszkach, konserwy rybne, płatki ziemniaczane, olej
lniany do celów kulinarnych, mrożone owoce, galaretki owocowe,
skórki owoców, owoce konserwowane w alkoholu, miąższ owoców,
sałatki owocowe, owoce, duszone, przekąski na bazie owoców, owoce w puszkach, czosnek konserwowy: żelatyna, korniszony, dżem
imbirowy, szynka, śledzie, hummus, pasta z ciecierzycy, galaretki
rybne do spożycia, dżemy, galaretki do spożycia, soki roślinne do gotowania, kefir, kumys jako smalec do spożycia, opiekane wodorosty,
lecytyna do użytku kulinarnego, soczewica konserwowana, wątroba,
pasztet z wątróbki, langusty nieżywe, homary nieżywe, chipsy ziemniaczane o niskiej zawartości tłuszczu, margaryna, marmolada, galaretki mięsne, mięso konserwowane, mięso w puszkach, mięso solone, mleko, napoje mleczne, napoje składające się w przeważającej
części z mleka, koktajle mleczne, przeciery rybne, przeciery warzywne, grzyby konserwowane, omułki nieżywe, orzechy przetworzone,
oliwa z oliwek do spożycia, oliwki konserwowe, cebula konserwowa,
ostrygi nieżywe, olej z orzechów palmowych do celów spożywczych,
olej palmowy do celów spożywczych, orzechy ziemne przetworzone, groszek konserwowy, pektyna do celów kulinarnych, piccalilli
jako marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym, pikle, pyłki kwiatowe jako żywność, wieprzowina, ziemniaki smażone
w cieście, krewetki różowe nieżywe, rodzynki, podpuszczka, sałatki
warzywne, łosoś, sardynki, kapusta kwaszona, kiełbasy, kiełbaski
w cieście, strzykwy nieżywe, przetworzone nasiona słonecznika,
przetworzone nasiona, olej sezamowy, małże i mięczaki nieżywe,
krewetki nieżywe, poczwarki jedwabnika jadalne, mieszanki do przygotowania zup, przetwory do zup jarzynowych, zupy, soja konserwowa do użytku spożywczego, mleko sojowe jako substytut mleka,
łój spożywczy, olej słonecznikowy do celów spożywczych, Tahiti jako
pasta z ziarna sezamowego, tofu, sok pomidorowy do gotowania,
przecier pomidorowy, flaki, trufle konserwowane, tuńczyk, gotowane warzywa, warzywa suszone, warzywa konserwowane, warzywa
w puszce, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, serwatka,
białka jaj, jogurt, żółtka jaj.

(111) 293544
(220) 2016 06 10
(210) 457712
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) SKAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom, PL.
(540) LOMBARDORO
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 skup i sprzedaż złomu metali szlachetnych, 36 udzielanie pożyczek pod zastaw, usługi finansowe, 39 magazynowanie,
wynajem magazynów.
(111) 293545
(220) 2016 06 12
(210) 457731
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) SZARWAS MICHAŁ, Nakonowo, PL.
(540) MŁOTIKOWADŁO
(510), (511) 8 bijaki, tarany jako narzędzia, broń biała boczna inna niż
broń palna, brzeszczoty pił jako części narzędzi, przyrządy do cięcia,
25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia, apaszki jako chustki,
bandany na szyję, berbety, kwefy jako odzież, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa
na szyję, boty, bryczesy jako spodnie, buty, buty narciarskie, buty piłkarskie, korki do butów piłkarskich, buty sportowe, buty sznurowane,
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cholewki do butów, cholewki do obuwia, chusty, fulardy, cylindry
jako kapelusze, czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czubki do butów, drewniaki, dzianina jako odzież, dżerseje jako ubrania,
espadryle, etole jako futra, fartuchy jako odzież, fulary jako ozdobne
krawaty, futra jako dzież, gabardyna jako ubrania, garnitury, gorsety,
gorsety jako bielizna, halki jako bielizna, halki, półhalki, kalosze, kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe
jako odzież, kaptury jako odzież, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie
do odzieży, kołnierze jako odzież, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane,
kombinezony, kombinezony jako odzież, kombinezony dla narciarzy
wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki jako
odzież, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecięce, manipularze-liturgia, mankiety do ubrań, mantyle,
maski na oczy do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki jako odzież,
mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, nakrycia głowy jako odzież, napierśniki, plastrony jako koszule, napiętki do pończoch, nauszniki jako
odzież, obcasy, napiętki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, obwódki do obuwia, odzież, odzież dla automobilistów, odzież
dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa,
odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie jako odzież, okucia metalowe do obuwia, ornaty, osłony przed słońcem jako daszki, osłony jako
daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski
jako odzież, pasy do pończoch-bielizna, pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze, palta, podeszwy
butów, podkoszulki, podszewki jako elementy ubrań, podszewki gotowe jako część garderoby, podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot,
poszetki, połniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie,
rękawiczki jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę,
stroje plażowe, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki,
swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki, szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki
niepapierowe, taśmy do getrów pod stopy, togi, trykoty jako ubrania,
T-shirty, turbany, walonki jako buty filcowe, woalki jako odzież, wyprawka dziecięca, wyroby pończosznicze, zapiętki do obuwia, żakiety
pikowane jako ubrania, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
w zakresie sportu i kultury.

(111) 293546
(220) 2016 06 12
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) ADPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) ADPOL TRADE
(540)

(210) 457733

Nr 7/2017

metalowe drzwi harmonijkowe, niemetalowe drzwi ognioodporne,
niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, niemetalowe drzwi obrotowe,
niemetalowe drzwi przesuwne, niemetalowe drzwi pancerne, niemetalowe moskitiery na drzwi, ekrany drogowe z drewna, tworzyw
sztucznych i płyt cementowo-wiórowych, ekrany przeciwolśnieniowe z drewna, tworzyw sztucznych i płyt cementowo-wiórowych.

(111) 293547
(220) 2016 06 13
(210) 457737
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) ROSA AGNIESZKA ORTICUS EDUKACJA-DIAGNOZA-TERAPIA,
Milanówek, PL.
(540) Orticus
(510), (511) 10 bandaże elastyczne, ortopedyczne bandaże usztywniające, przyrządy do fizykoterapii, przyrządy i urządzenia do diagnozy i terapii zaburzeń: motorycznych kończyn górnych, mowy, słuchu,
widzenia, ochraniacze na palce do celów rehabilitacyjnych, opaski elastyczne do celów ortopedycznych, opaski podtrzymujące do celów rehabilitacyjnych, opaski usztywniające do celów ortopedycznych, opaski
ortopedyczne i rehabilitacyjne ułatwiające pisanie, sprzęt do diagnozy
i terapii wzroku, 16 drukowane materiały szkoleniowe, broszury, ulotki
i foldery dotyczące usług terapeutycznych, książki, gazety, czasopisma
dotyczące usług terapeutycznych, kalendarze, bloczki do pisania, karty
pocztowe, naklejki, notesy, obwoluty, ołówki, zeszyty, 41 prowadzenie
szkoleń, sympozjów, konferencji i warsztatów w zakresie rehabilitacji
i terapii: widzenia, mowy, słuchu, motoryki rąk, integracji sensorycznej,
sensomotorycznej terapii widzenia, przygotowywanie i publikowanie
instrukcji i materiałów szkoleniowych w zakresie fizjoterapii, w zakresie
terapii widzenia, mowy, słuchu, motoryki rąk, terapii ręki i korekcji nieprawidłowego chwytu pisarskiego, integracji sensorycznej, sensomotorycznej terapii widzenia, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie wyżej wymienionych pól działalności, 44 usługi terapeutyczne w zakresie
terapii: widzenia, mowy, słuchu, motoryki rąk, korekcji nieprawidłowego
chwytu pisarskiego, usługi łączenia terapii widzenia i integracji sensorycznej, usługi fizjoterapii, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
medyczne: ortoptyczno-pleoptyczne i paramedyczne, dobieranie korekcji okularowej u dzieci i dorosłych.
(111) 293548
(220) 2016 06 13
(210) 457744
(151) 2016 11 03
(441) 2016 07 18
(732) BUDOWNICTWO MODUŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn, PL.
(540) Qmoduł
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, 42 projektowanie budynków.
Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 6 okna metalowe, okna metalowe podnoszone, metalowe okna dachowe, świetliki metalowe, metalowe drzwi i okna, okna
pancerne posiadające ramy metalowe, metalowe okna świetlikowe do użytku w budynkach, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, przechylne drzwi metalowe, metalowe drzwi bezpieczeństwa, metalowe drzwi obrotowe, metalowe drzwi przesuwne, metalowe drzwi zwijane, metalowe drzwi izolujące, metalowe drzwi
przeciwpożarowe, metalowe drzwi ognioodporne, pancerne drzwi
metalowe, metalowe drzwi harmonijkowe, zewnętrzne drzwi metalowe, drzwi metalowe garażowe, ochronne ekrany metalowe, ekrany
drogowe z metalu, ekrany przeciwolśnieniowe z metalu, 17 ekrany
akustyczne do użytku wzdłuż autostrad i innych korytarzy transportowych, 19 niemetalowe domy prefabrykowane, niemetalowe domy
przenośne, domy modułowe niemetalowe, domy z prefabrykatów-zestawy do montażu, niemetalowe okna skrzynkowe, niemetalowe
okładziny na okna, niemetalowe okna świetlikowe do budynków,
okna pancerne posiadające niemetalowe ramy, niemetalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, drzwi ochronne niemetalowe, nie-

(111) 293549
(220) 2016 06 13
(210) 457778
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli TISSUE Advanced 2100
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny oraz urządzenia i przyrządy dla przemysłu celulozowo-papierniczego.
(111) 293550
(220) 2016 06 13
(210) 457781
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli TISSUE EcoEc 1200
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(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, 25 obuwie sportowe, nakrycia głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 43 zaopatrzenie
w żywność dietetyczną, catering.

(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny oraz urządzenia i przyrządy dla przemysłu celulozowo-papierniczego.
(111) 293551
(220) 2016 06 13
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) CITYRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CityRent
(540)

(210) 457785

Kolor znaku: czarny, żółty, zielony
(531) 18.01.08, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wycena kosztów naprawy, 37 wynajem sprzętu budowlanego, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia).
(111) 293552
(220) 2016 06 13
(210) 457786
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli TISSUE Advanced 1800
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny oraz urządzenia i przyrządy dla przemysłu celulozowo-papierniczego.
(111) 293553
(220) 2016 06 13
(210) 457789
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli TISSUE Advanced 1600
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 26.03.23, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny oraz urządzenia i przyrządy dla przemysłu celulozowo-papierniczego.
(111) 293554
(220) 2016 06 15
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) SZOSTKO ŁUKASZ MARCIN, Gdynia, PL.
(540) mz TO BE IN THE MUSCLE ZONE
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07, 26.02.08

2383

(111) 293555
(220) 2016 06 16
(210) 457897
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) RODIUM LIJ KOTWICA SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) rodium
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety, biżuteria,
bransoletki, bransoletki do zegarków, breloczki, broszki, diamenty,
emblematy z metali szlachetnych, kolczyki, koperty do zegarków,
łańcuszki, łańcuszki do zegarków, medaliony, metale szlachetne,
nieprzetworzone lub półprzetworzone, naszyjniki, nici ze złota, obrączki, ozdoby, paski do zegarków, perły, spinki do krawatów, spinki
do mankietów, szpilki, sztabki metali szlachetnych, zegarki, zegarki
na rękę, 35 agencje importowo-eksportowe, promocja sprzedaży
dla osób trzecich: akcesoriów do wyrobu biżuterii, amuletów, biżuterii, bransoletek, bransoletek do zegarków, breloczków, broszek,
diamentów, emblematów z metali szlachetnych, kolczyków, kopert
do zegarków, łańcuszków, łańcuszków do zegarków, medalionów,
metali szlachetnych, nieprzetworzonych lub półprzetworzonych,
naszyjników, nici ze złota, ozdób, pasków do zegarków, pereł, spinek
do krawatów, spinek do mankietów, szpilek, sztabek metali szlachetnych, zegarków, zegarków na rękę.
(111) 293556
(220) 2016 06 13
(210) 457801
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH COGNITOR LESZEK
I KRZYSZTOF SKROBAŃSCY SPÓŁKA PARTNERSKA, Gdańsk, PL.
(540) cognitor
(540)

Kolor znaku: zielony, złoty
(531) 17.02.25, 17.03.01, 27.05.01, 29.01.12, 17.03.02
(510), (511) 35 usługi rachunkowo-księgowe, usługi z zakresu administracyjno-kadrowego, usługi audytorskie, 36 usługi doradztwa podatkowego, ubezpieczeniowe, pośrednictwa ubezpieczeniowego,
doradztwo ubezpieczeniowe, usługi factoringu, usługi leasingu finansowego w zakresie pojazdów, sprzętu i wyposażenia firmowego,
usługi kredytowe, usługi windykacji należności,, 45 konsultacje i doradztwo prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe, badania
prawne, profesjonalne usługi wsparcia prawnego z zakresu prawa
cywilnego, gospodarczego, handlowego, pracy, własności intelektualnej, nowych technologii, ochrony danych osobowych, procedur
przetargowych, procedur upadłościowych, procedur układowych,
usługi z zakresu prawa karnego, usługi prawne w zakresie mediacji,
usługi doradztwa w dochodzeniu odszkodowań.
(111) 293557
(220) 2016 06 13
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) MAMA GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk, PL.
(540) Mama GARDEN
(540)

(210) 457802

(210) 457876

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, jadalny
olej rzepakowy, koncentrat masła, łój spożywczy, łój wołowy [jadalny],
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masła solone, masło do użytku w gotowaniu, masło klarowane, masło
kokosowe [olej kokosowy], masło miodowe, masło z nasion, mieszanka olejów [do celów spożywczych], olej arachidowy [do celów spożywczych], olej canola, olej chili, olej i tłuszcz kokosowy [do celów
spożywczych], olei kokosowy, olej kostny [do celów spożywczych],
olej kostny, jadalny, olej kukurydziany, olej maślany, olej palmowy jadalny, olej ryżowy [do celów spożywczych], olej rzepakowy jadalny,
olej sezamowy, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy, olej sojowy do gotowania, olej sojowy spożywczy, olej wielorybi
do spożycia, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z orzechów, olej z orzechów ziemnych, olej z otrąb ryżowych do celów spożywczych, olej z pestek dyni do celów spożywczych, olej z pestek kamelii do jedzenia, olej z pestek winogron, olej
z siemienia lnianego [jadalny], olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje do gotowania, oleje jadalne, oleje jadalne do polewania artykułów spożywczych, oleje jadalne do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych, oleje jadalne z ryb [inne niż tran], oleje roślinne
do celów spożywczych, oleje utwardzane [uwodorniony olej do celów spożywczych], oleje utwardzone do celów spożywczych, oleje
uwodornione do celów spożywczych, oleje z przyprawami, wyroby
z masła, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, tłuszcze roślinne
do gotowania, tłuszcze roślinne do celów spożywczych, tłuszcze kukurydziane, tłuszcze jadalne, tłuszcze do gotowania, tłuszcz wołowy,
tłuszcz wielorybi do żywności, tłuszcz piekarski, surowce do produkcji
tłuszczy jadalnych, oleje zwierzęce do celów spożywczych, oliwa z oliwek, pasty do kromek zawierające tłuszcz, smalec, algi do żywności
dla ludzi, alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, bakłażany
przetworzone, batony na bazie orzechów i nasion, bób, borówki,
przetworzone, brokuły, burgery warzywne, cebula konserwowana,
cebulki koktajlowe, cebulki marynowane, chipsy, chipsy bananowe,
chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, chipsy z jarmużu, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, ciecierzyca, przetworzona, cytryny, przetworzone, czereśnie, przetworzone, czerwona
słodka papryka, przetworzona, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu,
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, galaretka
z korzenia dziwidła riviera [konnyaku], frytki ziemniaczane, frytki, fermentowane tofu, fermentowane kiełki bambusa, ugotowane i konserwowane w soli [menma], fermentowana soja [natto], fasolka konserwowa, fasola z chili, fasola w puszkach, fasola przyrządzona w sosie
sojowym [kongjaban], fasola pieczona w sosie pomidorowym, fasola,
ekstrakty z warzyw do konsumpcji, ekstrakty z pomidorów, czosnek
[konserwowany], czosnek konserwowy, daktyle, daktyle, przetworzone, dal (indyjskie danie z roślin strączkowych), dip fasolowy, dyniowate [rośliny, konserwowane], ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty warzywne do gotowania [soki], ekstrakty warzywne do.
gotowania, galaretki owocowe, gotowane orzechy, gotowane owoce,
gotowe produkty z warzyw, groch dzielony, groch łuskany, groch żółty dzielony, groszek konserwowy, groszek, przetworzony, grzyby gotowe do spożycia, grzyby konserwowane, ignam, imbir kandyzowany,
jadalne kwiaty, przetworzone, jadalne nasiona słonecznika, jadalne
suszone kwiaty, jadalne wiórki suszonych brązowych wodorostów [tororo-kombu], jądra orzechów włoskich, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, kapusta kwaszona, kapusta, przetworzona, karczochy konserwowe, kiełbaski wegetariańskie, kimchi z ogórka
[oi-sobagi], kiszone warzywa [kimchi], kłącza przetworzone, knedle
ziemniaczane, kokos przetworzony, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, konserwowane warzywa, konserwowany korzeń dzwonka [doraji], konserwy,
marynaty, konserwy z owocami, korniszony, korzenie przetworzone,
krakersy głogowe, krążki z cebuli, krojone owoce, krojone warzywa,
krokiety, kukurydza słodka [konserwowana], lecytyna do celów kulinarnych, liście gorczycy, przetworzone, listownica (wodorost morski)
[przetworzony], lukrowane (owoce-), mandarynki [konserwowe],
mango, przetworzone, marchewki, marynowana ostra papryka, marynowana rzodkiewka, marynowana skórka arbuza, marynowane papryczki jalapeno, miąższ owoców, mielone orzechy, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki warzywne, migdały mielone, migdały przetworzone, migdały
spreparowane, mrożona kapusta pekińska, mrożona orlica pospolita
(gosari), mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
mrożone owoce, mrożone pędy bambusa, nadzienia na bazie owoców do ciast typu cobbler, nadzienia na bazie owoców do placków
i ciast, nadzienie bakaliowe [owoce konserwowanej, nasiona jadalne,
nasiona przetworzone, nasiona roślin strączkowych w puszce, nasio-
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na słonecznika przetworzone, nerki zwierząt [podroby mięsne), odsmażana fasola, ogórki korniszone, oliwki, gotowane, oliwki konserwowane, oliwki konserwowe, oliwki [przetworzone, oliwki, suszone,
opiekane płaty alg (yaki-nori), opiekane wodorosty, orzechy aromatyzowane, orzechy blanszowane, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orzechy konserwowane, orzechy łuskane, orzechy prażone, orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy przyprawione,
orzechy solone, orzechy suszone, orzechy z przyprawami, orzechy
ziemne konserwowe, pasta z anchois, pasta czosnkowa, pasta arachidowa, papryka, przetworzona, papryka marynowana, papaja, przetworzona, paluszki z twarożku sojowego, owocowe nadzienia do ciast,
owoce w puszkach, owoce w polewie cukrowej na patyku, owoce
w plasterkach, konserwowe, owoce przetworzone, owoce marynowane, owoce lukrowane, owoce konserwowane w słoikach, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, orzechy ziemne przetworzone,
orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, orzeszki piniowe, przetworzone, ostre zielone papryczki, przetworzone, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, powlekane orzeszki
ziemne, pomidory, przetworzone, pomidory obrane ze skóry, pomidory konserwowe, pomidory konserwowane, pomarańcze, przetworzone, pokrojone sałatki warzywne, pokrojone owoce, płatki ziemniaczane, płatki z kiwi, płatki z brzoskwini, płatki kokosowe, płatki
jabłkowe, pasta z karczochów, pasta z owoców, pasztet warzywny,
pektyna do celów kulinarnych, pektyna owocowa, pestki plantanów,
przetworzone, pestki słonecznika przetworzone, piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pigwy, przetworzone, pikantne pikle, pikle, pikle mieszane, przetworzone jabłka,
przetworzone cebulki dymki, przetworzone cebule, przetworzone
buraki, przetworzone brzoskwinie, przetworzone awokado, przetworzona trawa cytrynowa, przetworzona spirulina, przetworzona kapusta brukselska, przetwory owocowe [dżemy], prażone orzechy ziemne, preparowane orzechy nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe,
preparowane orzechy włoskie, preparowane papryki, produkty z suszonych owoców, proszek kokosowy, proszki owocowe, proszki warzywne, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski z owoców,
przetworzone karczochy, przetworzone kiełki fasoli, przetworzone
kwiaty jadalne w formie kandyzowanej, przetworzone liście winogron, przetworzone maczużniki jadalne, przetworzone morele, przetworzone nasiona dyni, przetworzone oliwki konserwowe, przetworzone orzechy arekowe, przetworzone owoce liczi, przetworzone
purée z oliwek, przetworzone słodkie ziemniaki, przetworzone szalotki [wykorzystywane jako warzywo, a nie jako przyprawa], przetworzone wodorosty spożywcze, przetworzone ziarna arbuza, przetworzony
kaktus do spożycia, przyprawione wodorosty jadalne [jaban-gim],
przyprawy smakowe (pikle), purée z grzybów, purée z oliwek, purée
z warzyw, purée ziemniaczane w proszku, rodzynki, rodzynki korynckie, rośliny strączkowe przetworzone, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, serce palmy, przetworzone, skóra z tofu, skórki
owocowe, skórki owocowe [suszone purée owocowe], śliwki konserwowe, śliwki suszone, smażone plantany, soczewica, soczewica konserwowana, soczewica suszona, soja konserwowa do użytku spożywczego, soja konserwowana spożywcza, soja, przetworzona, sok
pomidorowy do gotowania, sok z trufli, soki owocowe do gotowania,
soki roślinne do gotowania, starte ziemniaki w panierce, substytuty
mięsa na bazie warzyw, suche nasiona roślin strączkowych, sułtanki,
suszona fasola, suszona galaretka agarowa w kawałkach [kanten], suszona papaja, suszona soja, suszona żurawina, suszone daktyle, suszone figi, suszone grzyby jadalne, suszone jadalne algi, suszone jadalne
uszaki gęstowłose, suszone jadalne wodorosty, suszone mango, suszone orzechy, suszone orzechy kokosowe, suszone owoce, suszone
persymony [got-gam], suszone truskawki, suszone wodorosty spożywcze |[hoshi-wakame], suszony ananas, suszony durian, suszony jadalne trzęsaki morszczynowate, szparagi, przetworzone, szpinak, gotowany, szpinak konserwowy, szpinak, mrożony, szpinak
[przetworzony], trufle konserwowane, trufle suszone [grzyby jadalne],
truskawki konserwowane, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek,
warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa obrane
ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetworzone, warzywa
strączkowe przetworzone, warzywa suszone, warzywa w plasterkach,
konserwowe, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, wiórki kokosowe, wiśnie koktajlowe, wodorosty jadalne, wysuszone płatki wodo-
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rostów jadalnych do posypywania ryżu w gorącej wodzie [ochazuke-nori], zapiekanka z bakłażanów, zielony rozpołowiony groszek,
ziemniaki, konserwowane, ziemniaki, przetworzone, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów,
błyskawiczne zupy miso, bulion (preparaty do produkcji-), bulion wołowy, bulion z cielęciny, buliony, buliony [gotowe], buliony mięsne,
burgery sojowe, burgery z tofu, caponata [duszone warzywa], chile
relleno, chili con came (chili z mięsem), chili con queso, chipsy sojowe,
chipsy warzywne, chipsy z juki, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chop suey, chowder (zupa rybna), danie gotowe, składające się
głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang-jy
igae], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy
[sogalbi], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim
pasta sojowa i tofu [doenjang-jjigae], danie gotowe, w skład którego
wchodzi przede wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang], danie
gotowe, w skład którego wchodzą przede wszystkim fermentowane
warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-iiigae], danie gotowe, w skład
którego wchodzi przede wszystkim krótko smażone na dużym ogniu
mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek [dak-galbi], desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, dipy, dipy na bazie produktów mlecznych, dolma [faszerowane
warzywa], ekstrakty do zup, ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, falafel gnocchi na bazie ziemniaków, galaretki rybne, gotowane na parze
kotleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów [hampen], gotowane na parze
lub opiekane kotleciki z pasty rybnej [kamahoko], gotowe dania składające się głównie z mięsa, kimchi z pokrojonej w kostkę rzodkwi
[kkakdugi], kiełbaski w cieście, kiełbaski rybne, jogurty kremowe, jaja
po szkocku, jadalne gniazda ptaków, jabłka duszone, gulasze, gulasz
wołowy, gulasz błyskawiczny, gotowy gulasz z curry, gotowe posiłki
zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki zawierające [głównie]
kurczaka, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, gotowe posiłki
z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki z drobiu [drób
jako główny składnik], gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza,
gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (odeń), klopsiki drobiowe,
koncentraty rosołowe, koncentraty zup, konserwowa wieprzowina
z fasolą, kostki bulionowe, kostki do zup, kotlety rybne, krakersy rybne, krewetki w cieście kokosowym, krokiety rybne, krokiety z kurczaka, mięso gotowane w sosie sojowym [mięso tsukudani], mieszanka
bombaj (indyjska przekąska), mieszanki do sporządzania wywarów
rosołowych, mieszanki do zup, mleko w proszku do celów spożywczych, mortadela bolońska, mrożone frytki, mrożone gotowane ryby,
mrożone pakowane przystawki składające się głównie z owoców morza, nadziewane roladki z kapusty, nadziewane skórki z ziemniaków,
nadziewane ziemniaki, oliwki nadziewane czerwona papryką, oliwki
nadziewane czerwona papryką i migdałami, oliwki nadziewane migdałami, oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, omlety, orzechy laskowe, przetworzone, panierowane i smażone papryczki jalapeno, pasta
z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do zup, pieczone
kasztany, pikantny rosół wołowy [yukgaejang], placki smażone, placki
ziemniaczane, posiłki chłodzone przygotowane z ryb, rabarbar w syropie, quenelle (pulpety), pyłki kwiatowe jako żywność, purée ziemniaczane, pulpety [żywność], pulpety, puddingi na bazie mleka, przystawki na bazie warzyw, przystawki mrożone składające się głównie
z owoców morza, przystawki mrożone składające się głównie z kurczaka, przygotowane ślimaki, przetwory do zup jarzynowych, przekąski ziemniaczane, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie
warzyw strączkowych, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
tofu, posiłki gotowane składające się głównie z ryb, potrawy mięsne
gotowane, preparaty do produkcji bulionów, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, ragout, rosół
na bazie kości wołowych [seolleongtang], rosół [zupa], rosti [placki
ziemniaczane z grubo startych ziemniaków], ryba z frytkami, ryby
w oliwie z oliwek, sałatka cezar, sałatka z kurczaka, sałatka ziemniaczana, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych,
schłodzone desery mleczne, siekana wołowina peklowana, skwarki,
skwarki wieprzowe w formie prażynek, słodkie nadzienia z owoców,

2385

smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), soja [przetworzona], sok
z małży, suszona wołowina w paskach, tofu, tofu z soi, tzatziki, żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, zupy w puszkach, zupy
w proszku, zupy (składniki do sporządzania-), zupy błyskawiczne,
zupy bisque, zupy, zupa z kulkami z macy, zupa gumbo, ziemniaki
smażone w cieście, zapiekanki [żywność], zapiekanka mięsno-ziemniaczana (shepherd’s pie), zapakowane zestawy obiadowe składające
się głównie z dziczyzny, zapakowane zestawy obiadowe składające
się głównie z owoców morza, white pudding [rodzaj kaszanki bez
krwi], wstępnie ugotowana zupa, wstępnie ugotowana zupa miso,
wywar, bulion, wywar rybny, wywar z kurczaka, wywar z warzyw, zagęszczone sosy pomidorowe, 30 batoniki cukiernicze, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batony gotowe do spożycia na bazie
czekolady, banany w cieście, bułeczki gotowane na parze nadziewane
mięsem mielonym (niku-manjuh), bułeczki z dżemem fasolowym,
bułki nadziewane, bułki z nadzieniem, burrito, calzone [rodzaj pizzy
w kształcie pieroga), chalupa [meksykańskie placuszki], cheeseburgery, chimichanga [rodzaj burrito], chińskie pierożki gotowane na parze
(shumai), chrupki kukurydziane, chrupki kukurydziane o smaku sera,
chrupki ryżowe, chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), chrupki serowe, chrupki serowe [przekąski], chrupki serowe w kształcie kulek
[przekąski], chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta [słodkie lub słone], ciasta zawierające mięso, ciasteczka cebulowe, ciasteczka ryżowe,
ciastka owsiane, ciastka ryżowe [senbei], ciastka z prosa, ciasto kruche
z szynką, ciasto makaronowe nadziewane, ciasto na bazie jaj, ciasto
z przyprawionymi owocami, czipsy na bazie zbóż, czipsy wonton, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania gotowe
zawierające makaron, dania na bazie ryżu, dmuchane kuleczki serowe
[przekąski kukurydziane], drób w cieście, dziczyzna w cieście, empanada (nadziewany pieróg), enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem
i przyprawiona ostrą papryką), fajitas (grillowane mięso podawane
na pszennej lub kukurydzianej tortilli), galareta gryczana (memilmuk),
gimbap [koreańskie danie z ryżu], gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe
do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez
wyciskanie, gotowe pizze, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe
przekąski na bazie zbóż, gotowy lunch w pudełku składający się
z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, hamburgery gotowane
i w bułkach, hamburgery w bułkach, hot dogi będące gotowanymi
kiełbaskami w bułkach, hot dogi (gotowe), hot dogi [kiełbaski w bułkach], jiaozi (pierogi nadziewane), kanapka z parówką [hot dog], kanapki, kanapki tostowe opiekane, kanapki z filetem z ryby, kanapki
z frankfurterkami, kanapki z hamburgerem, kanapki z kurczakiem,
kanapki z mięsem, kanapki z rybą, kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierające mieloną wołowinę, kanapki zawierające sałatę, kandyzowany popcorn, kleik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], kleiste ucierane ciasto ryżowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi], klejące się
ciasteczka ryżowe (chapsalttock), koreańska zupa makaronowa [sujebi ], koreczki, kanapeczki, krakersy krewetkowe, krakersy nadziewane
serem, krakersy ryżowe, krakersy z preparatów zbożowych, krokiety
po chińsku, krótko smażony makaron z warzywami [japchae], kukurydza palona, kukurydza prażona pokryta karmelem, kukurydza prażona [popcorn], kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, kukurydza smażona, lasagna, lasagne, makaron z serem, makarony
zawierające nadzienia, miękkie precle, mięso w cieście [gotowe], mięso z warzywami w cieście [pot pie], mięso zapiekane w cieście, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane
mięsem, krakersy o smaku mięsnym, krakersy o smaku przypraw, krakersy o smaku sera, krakersy o smaku warzyw, krakersy o smaku ziołowym, nachos, nadziewane kanapki, nadziewany chleb, nadziewany
makaron, naleśnik z zieloną cebulą [pąjeon], naleśniki, naleśniki [cienkie], okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], opiekane kanapki
z serem i szynką, opiekane ziarna kukurydzy, owoce pod kruszonką,
paszteciki z kiełbaskami, paszteciki z wieprzowiny, pierożki chińskie
z nadzieniem pikantnym (won ton), pierożki ravioli, pierożki ryżowe
przybrane dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), pierożki z krewetkami,
pizza, pizze [gotowe], pizze konserwowane, pizze mrożone, pizze
schłodzone, placki, placki z fasoli mung [bindaetteok], placki z kimchi
[kimchijeon], przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski sporządzo-
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ne z produktów zbożowych, przekąski składające się z produktów
zbożowych, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski składające się głównie z chleba, przekąski składające się głównie z ryżu,
przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski
sezamowe, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski
przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, precelki, potrawy z makaronu, potrawy gotowe zawierające makaron, potrawy składające się głównie
z ryżu, potrawy gotowe na bazie makaronu, placki z nadzieniem z warzyw, popcorn pokryty karmelem, popcorn powlekany karmelem
z karmelizowanymi orzechami, popcorn smakowy, posiłki składające
się głównie z makaronów, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane
z mąki sojowej, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane
z ryżu, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane
ze sproszkowanych sucharów, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski z kukurydzy, przekąski z kukurydzy w formie
ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy w formie kół, przekąski
z produktów zbożowych, przekąski zbożowe o smaku sera, przetworzona kukurydza do prażenia, przetworzona kukurydza prażona,
puszkowana żywność zawierająca makaron, quesadilla [tortilla z masy
kukurydzianej z serem], quiche, quiche [tarty], ravioli [gotowe], ramen
(japońskie danie na bazie makaronu), świeże placki [ciasta], świeże parówki w cieście, świeża pizza, sushi, surowe pizze, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów,
spody z ciasta do pizzy, spody do pizzy, spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, spaghetti i klopsy, solone wyroby piekarnicze, smażone ciastka ryżowe [topokki], słodki ryż z orzechami i owocami głożyny
[yaksik], sandwicze, samosy, sałatka z makaronu typu rurki, sałatka
z makaronem, risotto, ryba w cieście, rybne kanapki, ryż smażony
po chińsku, ryż z warzywami i wołowiną [bibimbap], ryżowe pierożki,
sajgonki, sałatka ryżowa, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tamales, tarty solone, tortille, tostowe opiekane kanapki z serem, tosty francuskie, tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe [injeolmi],
wafle ryżowe, warzywa w cieście, wontons (rodzaj chińskich pierożków), wstępnie upieczone spody na pizze, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, wyroby piekarnicze składające się z warzyw
i drobiu, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa,
ryb lub warzyw, zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, zawijana
kanapka typu wrap, zawijane suszone wodorosty [gimbap], achar pachranga [azjatyckie pikle owocowe], anyż, anyż gwiaździsty, aromaty
cytrynowe, aromaty cytrynowa do żywności lub napojów, aromaty
cytrynowe inne niż oleje eteryczne, aromaty do ciast, aromaty do ciast
inne niż olejki eteryczne, aromaty do herbaty, aromaty do napojów,
aromaty do przekąsek [inne niż olejki eteryczne], aromaty do serów,
aromaty do żywności, aromaty do żywności [inne niż olejki eteryczne], aromaty kawowe, aromaty migdałowe, aromaty migdałowe
do żywności lub napojów, aromaty migdałowe inne niż olejki eteryczne, aromaty naturalne do użytku w lodach [inne niż esencje eteryczne
lub olejki eteryczne], aromaty owocowe inne niż olejki eteryczne, aromaty (preparaty-) do żywności, aromaty produkowane z drobiu, aromaty produkowane z homarów, aromaty produkowane z krewetek,
aromaty produkowane z marynat, dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], czosnek w proszku, czosnek przetworzony do stosowania jako
przyprawa, czosnek mielony [przyprawa], czosnek mielony, czekoladowe dodatki smakowe, czekoladki miętowe [inne niż do celów leczniczych], cynamon sproszkowany [przyprawa], cynamon [przyprawa],
cynamon, curry w proszku, curry sproszkowana [przeprawa], curry
[przyprawa], cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], aromaty produkowane z owoców, aromaty produkowane ze ślimaków, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty w formie sosów
w proszku, aromaty waniliowe, aromaty waniliowe do celów kulinarnych, aromaty z owoców [inne niż olejki eteryczne], bazy do przyrządzania koktajli mlecznych [aromaty], chemiczne przyprawy kuchenne, chlorek sodu do konserwacji produktów spożywczych, chrzan [sos
przyprawowy], destylaty dymowe z drewna, służące do nadawania
żywności smaku, dodatki smakowe do masła, dodatki smakowe
do napojów inne niż olejki eteryczne, dodatki smakowe do zup, dodatki smakowe do zup [inne niż oleje eteryczne], dodatki smakowe
i przyprawy, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, dodatki smakowe z mięsa, dodatki smakowe z ryb, dodatki smakowe
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z warzyw [inne niż olejki eteryczne], dzięgiel [angelika], ekstrakty
przypraw, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki
eteryczne], ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, esencje do artykułów żywnościowych inne niż
esencje eteryczne i olejki eteryczne, esencje do gotowania, esencje
do użytku w gotowaniu [inne niż olejki eteryczne], esencje do użytku
w przygotowaniu żywności [inne niż olejki eteryczne], esencje
do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych),
esencje herbaciane, esencje spożywcze [inne niż olejki eteryczne],
gałka muszkatołowa, glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, glutaminian do celów spożywczych, goździki mielone [przyprawa], goździki [przyprawa], granulki soli do konserwowania ryb, granulki soli do konserwowania artykułów spożywczych, granulki soli
do konserwowania żywności, imbir konserwowany, imbir marynowany [przyprawa], imbir [przyprawa], imbir [przyprawa w proszku], jadalne aromaty do artykułów żywnościowych [inne niż substancje eteryczne i olejki eteryczne], jadalny szafran, japońska mąka arrarutowa
l(kudzu-ko, do żywności), japoński chrzan bardzo pikantny w proszku
(wasabi w proszku), kapary, koncentraty warzywne stosowane jako
przyprawy, konserwanty do żywności dla zwierząt [sól], krem budyniowy w proszku, kuchenna (sól-), kurkuma, kurkuma do stosowania
jako przyprawa, kurkuma do żywności, kurkuma w proszku do stosowania jako przyprawa, laski wanilii, majonez z piklami, marynata
z przyprawami, ocet winny, ocet piwny, ocet owocowy, ocet gorczycowy, ocet aromatyzowany, ocet, naturalne aromaty dodawane do lodów (inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne), nasiona sezamu,
musztarda w proszku spożywcza, mrożone kremy budyniowe, mięta
pieprzowa do wyrobów cukierniczych, mięta do wyrobów cukierniczych, mieszanki przepraw suszonych do gulaszu, mieszanki przypraw do gulaszu, mieszanki przypraw do curry, mieszanki przypraw,
mieszanki na nadzienie na bazie chleba, mieszanki farszu zawierające
chleb, marynaty, marynaty zawierające przyprawy, marynaty zawierające zioła, mieszanka przypraw do sosu mięsnego [sloppy joe], mieszanki curry, mieszanki do kremu budyniowego, mieszanki do nadzienia [artykuły spożywcze], octy, olej chili do użytku jako przyprawa,
oleje kawowe, ostra sproszkowana papryka [przyprawa], owocowe
aromaty inne niż esencje, panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, papryka chilli sproszkowana, papryka [przyprawy], pasty czekoladowe do chleba, pieprz, pieprz mielony, pieprz [przyprawa], pieprz
w proszku [przyprawa], pieprz ziarnisty, pieprzowy ocet, pikantne
sosy, czatnej i pasty, polewy do lodów, polewy piankowe, prażone naturalne zrębki drzewne dodane do wina w celu poprawy jego smaku,
preparaty aromatyczne do lodów, preparaty aromatyczne do ciast,
preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty aromatyczne do cukierków, preparaty do zmiękczania mięsa, do celów gospodarstwa
domowego, preparaty musztardowe do żywności, przetworzony żeń-szeń stosowany jako zioło, przyprawa lub aromat, przygotowany
chrzan [przyprawa], przyprawa curry, przyprawa do gotowania krabów, przyprawa do taco, przypraw a na bazie suszonych fig, przyprawa w postaci sproszkowanego pieprzu japońskiego (sansho w proszku), przyprawy, przyprawy do kukurydzy prażonej, przyprawy
do makaronu na bazie warzyw, przyprawy do pieczenia, przyprawy
do pizzy, przyprawy do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przyprawy spożywcze,
przyprawy suche, przyprawy w proszku, preparaty przyprawowe,
produkty na bazie czekolady, produkty wiążące do kiełbas, proszek
gorczycowy [przyprawa], proszek z perilli do celów spożywczych,
przetworzone szalotki do stosowania jako przyprawa, roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki eteryczne], słodka papryka stosowana
jako przyprawa, słodkie pikle [przyprawa], słodycze miętowe [inne niż
do celów leczniczych], słodziki składające się z koncentratów owocowych, słone aromaty spożywcze do żywności [inne niż olejki eteryczne], słone sosy, sól, sól do konserwowania ryb, sól do konserwowania
żywności, sól do peklowania żywności, sól do prażonej kukurydzy, sól
kuchenna, sól kuchenna do gotowania, sól kuchenna zmieszana z nasionami sezamu, sól morska do gotowania, sól morska do konserwowania żywności, sól selerowa, sól spożywcza, sól stołowa, sól z przyprawami, sól z przyprawami do gotowania, solanka do gotowania,
solanka do marynat, solanka do użytku w koktajlach, sosy o smakach
orzechowych, sosy owocowe, sosy [przyprawy], sosy zawierające
orzechy, substancje dające zapach jako dodatek do jedzenia [inne niż
oleje eteryczne], substancje nadające smak jako dodatek do jedzenia
[inne niż olejki eteryczne], substancje nadające smak w celu dodania
do napojów [inne niż olejki eteryczne], substancje nadające smak jako
dodatek do napojów [inne niż olejki eteryczne], substancje nadające
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zapach jako dodatek do napoi [inne niż oleje eteryczne], suszona kolendra do użytku jako przyprawa, suszone nasiona kolendry do użytku jako przyprawa, suszone papryczki chili [przyprawa], syntetyczne
środki zagęszczające do żywności, syrop czekoladowy, szafran, szafran [przyprawa], szafran używany jako przyprawa, szałwia [przyprawa], szczypiorek, konserwowany, szczypiorek suszony, trybula, konserwowana, sole mineralne do konserwowania żywności, solone
dodatki smakowe do żywności dla zwierząt [inne niż oleje eteryczne],
sos [jadalny], sosy, wanilia, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wasabi w proszku [japoński chrzan], woda morska do gotowania, wodorosty [przyprawa], wodorowinian potasowy do celów
kulinarnych, wyciągi słodowe stosowane jako aromaty, wzmacniacze
smaku do żywności [inne niż olejki eteryczne], zagęszczacze warzywne, ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane
[przyprawy], zioła przetworzone, zioła suszone, ziołowe aromaty
do przyrządzania napojów, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], babki panettone, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki [yohkan], batony zbożowe i energetyczne, bezy, budyń
ryżowy, budynie deserowe, budynie deserowe w proszku, bułeczki
z dżemem, bułeczki z owocami, bułki z cynamonem, chałwa, chleb,
ciasteczka solone, ciastka serowe, ciastka z prosa wiązanego cukrem
lub z ryżu prażonego (okoshi), ciasto na biszkopty, cienkie kruche naleśniki [papad], cienkie kruche placki z przyprawami [papad], cienkie
kruche placki z przyprawami [poppadom], cienkie naleśniki (popadoms), cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy,
crème caramel [karmelowy deser], croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], gofry z polewą czekoladową, gofry czekoladowe, gofry, dżem
ze słodkiej fasoli pokryty miękką słodzoną skorupką na bazie fasoli
[nerikiri], drobiny kajmakowe, desery z muesli, deser puddingowy
na bazie ryżu, dekoracje z czekolady na choinki, dekoracje z czekolady
do wyrobów cukierniczych, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czekoladowe ozdoby do ciast, czekoladowe fondue, cukierki, cukierki, batony
i guma do żucia, czekolada, czekolada do wyrobów cukierniczych
i chleba, czekolada na polewy lub posypki, czekolada nielecznicza,
czekolada z alkoholem, czekolada z bąbelkami, czekolada z japońskim
chrzanem, czekoladki, czekoladki z likierem, gotowane wyroby cukiernicze, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe do spożycia puddingi, imitacje kremu budyniowego, jabłka w cieście, jadalny papier ryżowy, japońskie biszkopty
(kasutera), koreańskie tradycyjne cukierki i ciastka [hankwa], krakersy,
krakersy jadalne, krakersy o smaku owocowym, krakersy solone, krakersy z mąki grahama, krem jajeczny custard, kremy budyniowe custard [pieczone desery], kremy czekoladowe, kremy na bazie kakao
w postaci past do smarowania, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, marcepan, marcepan w czekoladzie, masło czekoladowe,
miękkie zwijane ciastka z ubitego ryżu [gyuhi], mieszanki kheer (pudding ryżowy), migdały w polewie czekoladowej, mleczne wyroby cukiernicze, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone
wyroby cukiernicze na patyku, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), nielecznicze draże,
nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie z imitacji
czekolady, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, nielecznicze miętowe wyroby cukiernicze, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu
kalorii, nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze,
nielecznicze wyroby icukiemicze zawierające mleko, nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze
z maki, nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek, nugat, ornamenty choinkowe [jadalne], orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy
macadamia w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy
w polewie czekoladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze],
orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku, owocowe (galaretki-) [słodycze], owoce w polewie czekoladowej, ozdoby choinkowe
[jadalne], papadumy, papier jadalny, pasty czekoladowe do smarowania zawijające orzechy, pasty czekoladowe [do smarowania], pasty
do smarowania z czekolady i orzechów, pasty z czekolady i orzechów
do smarowania kanapek, pastylki cukiernicze do pieczenia, pikantne
herbatniki, pływające wyspy [deser], polewa lub posypka czekolado-
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wa, posypka czekoladowa, praliny z waflem, preparaty do produkcji
słodyczy, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
przysmak turecki (rachatłukum), pudding ryżowy, pudding z kaszy
manny, pudding z chleba, puddingi, puddingi do użytku jako desery,
puddingi ryżowe, puddingi ryżowe zawierające rodzynki i gałkę
muszkatołową, ryż na mleku, schłodzone desery, składniki na bazie
kakao do produktów cukierniczych, słodkie babeczki panettone,
słodkie bułki, słodkie ciastka z prasowanego ryżu (mochi gashi), słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), słodkie wyroby
cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze (cukierki], słodycze
gotowane, słodycze lodowe, słodycze na bazie mąki ziemniaczanej,
słodycze o smaku lukrecji, słodycze z żeńszeniem, słone herbatniki,
słone krakersy, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, smażone
ciasteczka plecione, solone wafelki, sopaipiłlas [smażone ciastka), sopapilla [smażony chleb], sos czekoladowy, substytut marcepanu, substytuty czekolady, suflety deserowe, suszone, słodzone ciastka z mąki
ryżowej (rakugan), sztuczna czekolada, tabletki [wyroby cukiernicze],
tiramisu, torty Pawłowej o smaku orzechów laskowych, torty Pawłowej z orzechami laskowymi, trufle czekoladowe, trufle (rumowe) [wyroby cukiernicze], trufle [wyroby cukiernicze], tureeki przysmak w polewie czekoladowej, żywność na bazie kakao, ziarna kawy powlekane
cukrem, yorkshire puddingi (pieczone puddingi z ciasta naleśnikowego), wyroby piekarnicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym,
wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze
o smaku miętowym (nielecznicze-), wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze na bazie
pomarańczy, vla [holenderski deser mleczny], wata cukrowa, wiórki
do wyrobów cukierniczych z masła orzechowego, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze
czekoladowe o smaku praliny, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze mrożone, żywność zawierająca
kakao [jako główny składnik], artykuły spożywcze ze słodzika do słodzenia deserów, cukier gronowy, cukier granulowany, cukier inny niż
do celów leczniczych, cukier inwertowany cukier inwertowany
[sztuczny miód], cukier kandyzowany do celów spożywczych, cukier
palmowy, cukier, miód. melasa, cukier puder do przygotowywania
napojów izotonicznych, cukier puder, cukier surowy, cukier turbinado,
propolis (kit pszczeli) spożywczy, propolis, produkty spożywcze z cukru do słodzenia deserów, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, produkty spożywcze wytwarzane ze słodzików
do przyrządzania deserów, preparaty z glukozy do celów spożywczych, polisacharydy do użytku jako żywność do spożycia przez ludzi,
piniole w cukrze, miód ziołowy, mleczko pszczele, naturalne substancje słodzące, naturalny miód dojrzały, nielecznicze tabletki wykonane
z glukozy, których głównym składnikiem jest kofeina, miód naturalny,
miód [do celów spożywczych], miód biologiczny do spożycia przez
ludzi, miód, maltoza skrystalizowana w rozpylaczu do żywności, kit
pszczeli, maltoza, fruktoza do celów spożywczych, glukoza w proszku
do celów spożywczych, słodziki naturalne, słodziki naturalne w postaci koncentratów owocowych, słodziki naturalne w postaci granulowanej, substytuty cukru, substytuty miodu, surowe plastry miodu, batony lodowe, bloki lodu, błyskawiczne mieszanki do lodów, ciasta
lodowe, desery lodowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], jadalne lody owocowe, jadalne rzeźby lodowe, jadalny
cukier w proszku do użytku w maszynach do produkcji lukru, jogurt
mrożony [lody spożywcze], jogurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), kostki lodu, lizaki lodowe, lizaki lodowe o smaku mlecznym, lizaki lodowe zawierające mleko, lizaki mrożone, lód, lód do chłodzenia, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną
fasolą, lód w blokach, lody, mieszanki do sporządzania lodów wodnych, mieszanki do sporządzania lodów, mieszanki do przyrządzania
lodowych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, mieszanki do oranżady w proszku, mieszanki do lukrowania, lody bez mleka, lody mleczne, lody mleczne [lody], lody
na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody na patyku, lody
owocowe, lody o smaku czekoladowym, lody owocowe w postaci batonów, lody spożywcze, lody spożywcze i lód, lody typu sandwich,
lody w proszku, lody wielosmakowe, lody wodne o smaku owocowym
w postaci lizaków, lody wodne [sorbety], lody z owocami, lody zawie-
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rające czekoladę, mieszanki do lodów, sorbety [wodne lody], sorbety
[lody wodne], sorbety [lody], sorbety, słodycze lodowe w postaci lizaków, proszki do sporządzania lodów, proszki do przygotowania lodów, produkty lodowe na bazie soi, owocowe lody, oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], naturalne środki wiążące do lodów, napoje
z lodów, napoje mrożone na bazie kakao, napoje mrożone na bazie
kawy, napoje mrożone na bazie czekolady, mieszanki na lukier, mieszanki na sorbety [lody], mrożone ciasta jogurtowe, mrożone mleczne
desery w formie batonów, spożywcze (lody-), środki wiążące do lodów spożywczych, substancje do wiązania lodów, substytuty lodów,
substytuty lodów na bazie soi, tort lodowy, wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów medycznych), wyroby cukiernicze z mrożonego
jogurtu, wyroby lodowe, azjatycka herbata morelowa [maesilcha],
biała herbata, cappuccino, chińska herbata z kolcowoju [gugijacha],
cykoria do stosowania jako substytut kawy, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, cykoria [substytut kawy], czekolada mleczna, czekolada pitna, czekolada w proszku, czekoladowa kawa, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie
produktów mlecznych lub warzyw, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty
czekoladowe do przygotowywania napojów, ekstrakty kakaowe
do spożycia przez ludzi, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty
kawy, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z cykorii do stosowania jako
substytuty kawy, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty
do napojów, ekstrakty z kawy, ekstrakty z kawy do stosowania jako
aromaty do artykułów żywnościowych, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, esencja kawowa, esencje czekoladowe
do przyrządzania napojów, esencje herbaciane (nie do celów medycznych), esencje kawowe, espresso, filtry w postaci toreb papierowych
wypełnione kawą, gorąca czekolada, gotowa kawa i napoje na bazie
kawy, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowe napoje kawowe,
herbata, herbata bez teiny słodzona słodzikami, herbata bezteinowa,
herbata chai, herbata chryzantemowa (gukhwacha), herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata czarna, herbata czarna [herbata angielska],
herbata darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji Darjeeling],
herbata do zaparzania, herbata earl grey, herbata imbirowa, herbata
jaśminowa, herbata jaśminowa inna niż do celów leczniczych, herbata
z liści jęczmienia, herbata z korzenia łopianu (wooungcha), herbata
z kwiatu lipy, herbata oolong [herbata chińska], herbata owocowa
[inna niż do celów medycznych], herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], herbata rooibos, herbata rozpuszczalna, herbata
rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych], herbata sypka (nielecznicza-), herbata szałwiowa, herbata w torebkach, herbata w torebkach (nielecznicza), herbata z białego lotosu (baengnyeoncha), herbata z czerwonego żeń-szenia, herbata z eleuterokoku (ogapicha),
herbata jaśminowa w torebkach inna niż do celów leczniczych, herbata lapsang souchong, herbata lipowa, herbata mrożona, herbata mrożona (nie do celów medycznych), herbata nienaturalna, herbata
o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], herbata z prażonego
jęczmienia [mugi-cha], herbata z rozmarynu, herbata z żeń-szenia,
herbata z żeń-szenia [insamcha], herbata ze słonych sproszkowanych
wodorostów (kombu-cha), herbata zielona, herbaty, herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych], herbaty (nielecznicze) zawierające cytrynę, herbaty o smaku cytryny (nielecznicze), herbaty
o smaku owocowym [inne niż lecznicze], herbaty owocowe, herbaty
ziołowe inne niż do celów leczniczych, herbaty ziołowe [napary], japońska zielona herbata, kakao, kakao do sporządzania napojów, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kakao w proszku, kakaowe napoje, kapsułki z herbatą, kapsułki z kawą, kawa, kawa
aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, mieszanki kawy słodowej i kakao, mieszanki kawy słodowej i kawy, kawa liofilizowana, kawa mielona, kawa nienaturalna, kawa niepalona, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kawa
w formie parzonej, kawa w formie mielonej, kawa w postaci całych
ziaren, kombucha, koncentraty kawy, kwiaty i liście jako substytuty
herbaty, liście herbaty, mate [herbata], mielone ziarna kawy, mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, mieszaniny cykorii do stosowania jako
substytuty kawy, mieszanki herbat, mieszanki kakaowe, mieszanki
kawowe, mieszanki kawy i cykorii, mieszanki kawy i słodu, napoje sporządzane z kawy, napoje składające się głównie z czekolady, napoje
składające się głównie z kakao, napoje składające się głównie z kawy,
napoje o smaku czekoladowym, napoje na bazie kawy zawierające
lody (affogato), napoje na bazie kawy zawierające mleko, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie kakao, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mle-
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kiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje kawowe, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady),
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje czekoladowe, napary ziołowe, napary nie dla celów medycznych, napary inne niż do celów leczniczych, mieszanki odżywcze do picia, na bazie węglowodanów
do stosowania jako zamienniki posiłków, mieszanki wyciągów z kawy
słodowej i kawy, mrożona kawa, mrożone napoje [frappe], nadzienia
na bazie kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone
z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje w proszku zawierające
kakao, napoje zawierające czekoladę, napoje zawierające kakao, nielecznicze herbaty składające się z liści z żurawiny, nielecznicze herbaty
składające się z wyciągów z żurawiny, nielecznicze herbaty zawierające liście żurawiny, nielecznicze napoje herbaciane, nielecznicze herbaty zawierające wyciągi z żurawiny, nielecznicze napoje na bazie
herbaty, palone ziarna kawy, pasty do sporządzania napojów kakaowych, prażona herbata jęczmienna (mugi-cha), prażony jęczmień
i słód do użytku jako substytut kawy, preparaty aromatyczne do sporządzania herbat ziołowych nieleczniczych, preparaty aromatyczne
do sporządzania nieleczniczych herbat ziołowych, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku bananowym, preparaty do sporządzania
napojów [na bazie czekolady], preparaty do sporządzania napojów
o smaku czekoladowym, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku toffi, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku mięty,
preparaty do sporządzania napojów czekoladowych, preparaty
do sporządzania napojów czekoladowych o smaku orzechowym, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku pomarańczowym, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku kawy mokka, preparaty kakaowe do sporządzania napojów,
preparaty na bazie kakao, preparaty roślinne zastępujące kawę, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, preparaty z kakao,
preparaty ziołowe do sporządzania napojów, rozpuszczalne kakao
w proszku, substytut kawy na bazie cykorii, rozpuszczalny proszek
do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], substytuty
herbaty, substytuty kawy i herbaty, substytuty kawy [na bazie zbóż
lub cykorii], substytuty kawy na bazie warzyw, substytuty kawy
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, torebki
herbaty do przyrządzania herbaty nieleczniczej, sztuczna herbata
[inna niż do celów leczniczych], torebki z kawą, wyciągi kawowe
do stosowania jako substytuty kawy, wyciągi z herbaty, wyciągi z herbaty (nielecznicze), wyroby z kakao, yerba mate, ziarna kawy, bita
śmietana (preparaty usztywniające do-), ciasto do pieczenia ciastek,
ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego
przygotowywania, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, drożdże
i zaczyny, ekstrakt słodu do celów spożywczych, enzymy do ciast, gluten jako artykuł spożywczy, kminek, mąka kokosowa przeznaczona
do spożycia przez ludzi, mąka ziemniaczana, mąka ziemniaczana
do celów spożywczych, makaron spożywczy, makarony, maltodekstryny do zastosowania odżywczego [inne niż do celów medycznych],
mieszanki do robienia pieczywa, mieszanki słodkich galaretek z fasoli
adzuki [mizu-yokan-no-moto], mlewo, modyfikowana skrobia żżelatynizowana do żywności [niemedyczna], pochodne skrobi do spożycia przez ludzi, polewy z dekstryny słodu do żywności, potrawy na bazie mąki, prażone i mielone ziarna sezamu, syrop skrobiowy do celów
kulinarnych, tapioka, suszony gluten pszeniczny, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, środki zagęszczające do gotowania żywności,
słód do celów spożywczych, skrobia ziemniaczana do celów spożywczych, skrobia sago [do celów spożywczych], skrobia naturalna
do żywności, skrobia modyfikowana do żywności [nielecznicza], skrobia do celów spożywczych, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, preparaty węglowodanowe do żywności, preparaty zbożowe, produkty skrobiowe do celów spożywczych, produkty
żywnościowe z ciasta, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone sorgo, przetworzone ziarna
zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, siemię lniane do celów
spożywczych dla ludzi, skrobia do celów dietetycznych [inna niż dla
celów farmaceutycznych], zagęszczacze do użytku w gotowaniu, zagęszczacze naturalne do gotowania żywności, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziemniaki
(mąka-) do celów spożywczych, 32 bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane
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napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje na bazie
miodu, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego], bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowe
napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania
napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, lemoniada,
lemoniady (syropy do-), koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe],
koktajle owocowe, bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, gazowany napój cytrynowy (o lekko gorzkim smaku), gazowane soki owocowe, gazowana woda mineralna, esencje do wytwarzania smakowej
wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, esencje do produkcji napojów, douzhi (sfermentowany napój
z fasoli), cydr bezalkoholowy, mieszane soki owocowe, mieszanki
do sporządzana napojów sorbetowych, mieszanki do sporządzania
koktajli bezalkoholowych, mineralne (wody-) [napoje], mleko kokosowe do stosowania jako napój, mleko migdałowe [napój], mleko orzechowe (napoje bezalkoholowe-), moszcz, moszcz konserwowany,
niesfermentowany, mrożone napoje gazowane, mrożone napoje
owocowe, napój imbirowy, napój z soku cytrynowego z cukrem, napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców,
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla
sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje
energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące zawierające kofeinę, proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne
[nie do celów medycznych], napoje mrożone na bazie owoców, napoje na bazie coli, aperitify bezalkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, bazy do koktajli bez alkoholu, napój z gotowanego ziarna
jęczmienia z sokiem pomarańczowym, napój z gotowanego ziarna
jęczmienia z sokiem cytrynowym, bezmleczne substytuty mleka [napoje], bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], bezalkoholowy poncz
cynamonowy z suszoną persymoną [sujeonggwa], bezalkoholowy
jabłecznik, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie wędzonych śliwek, napoje półmrożone, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje
witaminizowane, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi,
napoje z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, poncz bezalkoholowy, poncz owocowy, bezalkoholowy, ramune [japońskie napoje gazowane], napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, serwatka [napoje], soki, sorbety [napoje], sorbety w postaci napojów, tonik
zawierający chininę, wina bezalkoholowe, woda, woda gazowana
wzbogacona witaminami [napoje], wody, brzeczka piwna, brzeczka
słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, ekstrakty chmielu do produkcji piwa,
ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, likiery [bezalkoholowe],
preparaty do sporządzania likieru, syropy do napojów, orszada, pastylki do napojów gazowanych, preparaty do produkcji wody gazowanej, preparaty do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania
wody mineralnej, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych,
proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, proszki stosowane
do sporządzania napojów na bazie owoców, przetworzony chmiel
do produkcji piwa, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków
owocowych, syrop do lemoniady, syrop słodowy do napojów, syrop
z czarnej porzeczki, syrop z soku z limonki, syropy do napojów, syropy
do napojów bezalkoholowych, syropy do produkcji lemoniady, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], moszcz winogron, niesfermentowany, preparaty
do produkcji wody gazowanej, produkty do wytwarzania wody mineralnej, wyciągi do sporządzania napojów, zagęszczony pomarańczowy sok owocowy.

(111) 293558
(151) 2016 12 20

(220) 2016 06 15
(441) 2016 08 29

(210) 457868
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(732) KŁOCZKO KATARZYNA MARZENA TREC NUTRITION,
Gdynia, PL.
(540) TREC NUTRITION
(510), (511) 5 tabletki zmniejszające apetyt, suplementy diety zawierające białko, błonnik pokarmowy, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające
lecytynę, mineralne suplementy diety, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, tabletki wspomagające odchudzanie, odżywcze
suplementy diety, suplementy diety zawierające olej lniany, tabletki
antyoksydacyjne, tran, preparaty witaminowe, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, bluzy, buty sportowe, koszulki gimnastyczne, legginsy, T-shirty, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, kombinezony, czapki, getry, dzianina-odzież, kąpielówki, kostiumy kąpielowe,
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, kurtki
[odzież], odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież wodoodporna, pasy do przechowywania pieniędzy, podkoszulki, skarpety,
trykoty [ubrania], nakrycia głowy [odzież], 28 artykuły sportowe
i gimnastyczne, rękawice bokserskie, przyrządy gimnastyczne, hantle, przyrządy stosowane w kulturystyce, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolannki [artykuły sportowe), ochraniacze [części strojów
sportowych], przyrządy do ćwiczeń fizycznych, rowery treningowe
stacjonarne.
(111) 293559
(220) 2016 06 15
(210) 457878
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) STOWARZYSZENIE SCENA KULTURY, Warszawa, PL.
(540) NN W FESTIWAL FILMOWY NNW NIEPOKORNI NIEZŁOMNI
WYKLĘCI 1939-1989 PRZYWRACAMY PAMIĘĆ
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, rozrywka,
konkursy.
(111) 293560
(220) 2016 06 16
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) PICKY PICA
(540)

(210) 457899

(531) 03.07.12, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, etui na okulary, 14 biżuteria, bransolety, broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, spinki do koszul, spinacze do krawatów, łańcuszki jubilerskie, korpusowe wyroby
jubilerskie: medale, breloki, 18 parasole, plecaki, torby podróżne,
portfele, portmonetki, torby, kufry bagażowe, kufry podróżne, torebki, walizki, 25 apaszki, chustki, paski skórzane, 35 reklama, reklamy
telewizyjne, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne.
(111) 293561
(220) 2016 06 16
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.

(210) 457900

2390

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, słodycze, mrożony jogurt jako lody spożywcze, musy czekoladowe, musy
deserowe, musy owocowe [sosy], 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(540) PICKY PICA
(540)

(531) 03.07.10, 03.07.21, 03.07.24, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.22,
27.05.01
(510), (511) 9 okulary, etui na okulary, 14 biżuteria, bransolety,
broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, spinki, spinacze do krawatów, łańcuszki, korpusowe wyroby jubilerskie:
puchary z metali szlachetnych, medale, breloki, 18 parasole, plecaki,
torby podróżne, portfele, portmonetki, torby, kufry bagażowe, kufry
podróżne, torebki, walizki, 25 apaszki, chustki, paski skórzane, 35 reklama, reklamy telewizyjne, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne.
(111) 293562
(220) 2016 06 16
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 18
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SALONY MUZYCZNE Riff Chce się grać!
(540)

(210) 457920

(111) 293565
(220) 2016 06 16
(210) 457944
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) prospect thinking
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania marketingowe, badanie opinii publicznej, doradztwo w sprawach organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, marketing,
prezentowanie produktów w mediach do celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, reklama, public relations, przygotowywanie reklam
prasowych, radiowych, telewizyjnych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, 41 produkcja filmów, programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, realizacja i wystawianie spektakli.
(111) 293566
(220) 2016 06 16
(210) 457951
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LOODLISTA
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, słodycze, mrożony jogurt [lody spożywcze], musy czekoladowe, musy
deserowe, musy owocowe [sosy], 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.16,
26.03.18, 24.17.10, 24.17.12
(510), (511) 9 urządzenia do transmisji dźwięku, dyski kompaktowe
[audio-wideo], przewody akustyczne, przewody elektryczne, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, 15 instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne elektroniczne,
klawiatury do pianin, klawiatury instrumentów muzycznych, klawisze instrumentów muzycznych, ksylofony, pianina, pianina (klawisze
do pianin), pianina (struny do pianin), 35 sprzedaż instrumentów muzycznych, handel detaliczny instrumentami muzycznymi, marketing
instrumentów muzycznych, reklama i prezentacja w mediach w celach sprzedaży detalicznej instrumentów muzycznych, patronat nad
wydarzeniami artystycznymi, impresariat w działalności artystycznej,
41 nauka gry na instrumentach, warsztaty muzyczne, organizowanie
imprez edukacyjnych, koncertów, warsztatów, konferencji i spotkań
i z muzykami, informacja o imprezach rozrywkowych, sprzedaż biletów na koncerty muzyczne, organizacja konkursów, organizacja wystaw, wystawianie spektakli na żywo, wypożyczanie instrumentów
muzycznych.
(111) 293563
(220) 2016 06 16
(210) 457935
(151) 2017 01 13
(441) 2016 08 16
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LOODBOX
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, słodycze, mrożony jogurt [lody spożywcze], musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe-sosy, 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 293564
(220) 2016 06 16
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LOOD
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(210) 457936

(111) 293567
(220) 2016 06 16
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 01
(732) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mediaexpert
(540)

(210) 457972

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.03, 26.04.09, 25.07.20, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety, 35 prowadzenie punktów sprzedaży następujących
towarów: urządzenia kuchenne elektrotechniczne-pralki, prasownice elektryczne, otwieracze do puszek, roboty kuchenne elektryczne, suszarki i suszarko-wirówki do celów domowych, szatkownice
do warzyw, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice
do chleba, malaksery, maselnice, maszynki do siekania, urządzenia
o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, maszynki do mięsa, miksery, młynki elektryczne, wyciskacze
soków, nożyczki elektryczne, odkurzacze do użytku domowego, rozdrabniarki do odpadów, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, dyktafony, kalkulatory, drukarki, monitory, dyskietki, dyski kompaktowe,
kasety, sprzęt przetwarzający dane, komputery i osprzęt komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty telefoniczne, żelazka elektryczne,
zapalniczki elektryczne samochodowe, gry telewizyjne, programy
komputerowe i oprogramowanie komputerów, kasy sklepowe, sprzęt
przełączający, transformujący, akumulatorowy, baterie, bezpieczniki,
aparaty i sprzęt fotograficzny, wyroby optyczne, okulary, urządzenia elektryczne do ogrzewania przestrzeni, płynów, do gotowania,
wentylacji, chłodzenia, suszenia, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, elektryczne naczynia do gotowania, artykuły oświetleniowe,
lampy gazowe i elektryczne, świeczniki: abażury, żyrandole: klosze,
obudowy, zwieszenia do lamp, lampki choinkowe, latarki, żarówki,
gazowe, elektryczne, gazowo-elektryczne kuchnie i osprzęt do nich,
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kuchenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy do kawy, kominki domowe, grzejniki, termofory, klimatyzatory, frytkownice, opiekacze,
rożna, lodówki zamrażarki, suszarki elektryczne do bielizny i do włosów, wentylatory, okapy kuchenne, instalacje sanitarne, zapalniczki
do gazu, rowery, meble, druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa
periodyczne, gazety, franczyza w zakresie prowadzenia punktów
sprzedaży detalicznej, usługi także w sieci online w zakresie: reklamy,
promocji sprzedaży, informacji handlowej, pokazów towarów, badania rynku doradztwa w prowadzeniu, zarządzaniu i organizacji działalności gospodarczej i zaopatrzenia, usługi zakresie: administrowania działalnością handlową, dystrybucji materiałów promocyjnych
i reklamowych, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu
reklam w środkach masowego przekazu i w komputerowej sieci globalnej, aktualizacji materiałów reklamowych, badania rynku, usługi
telemarketingowe, pośrednictwa biznesowego i wspomagające
w zawieraniu i realizacji transakcji, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, badania i oceny biznesu, prowadzenie baz danych związanych z działalnością handlową i magazynowaniem, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kongresów i zjazdów, wypożyczanie kaset
wideo i nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie rekreacji, rozrywki,
zabawy.

(111) 293568
(220) 2016 06 17
(210) 457976
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) TEAM-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stradomia Wierzchnia, PL.
(540) TEAM PLAST
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, pomarańczowy, żółty
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe: materiały budowlane, przenośne konstrukcje budowlane, osprzęt do drzwi i okien, futryny do drzwi, ograniczniki do okien i drzwi, okucia budowlane, zamknięcia do drzwi
i okien, zawiasy, parapety, 19 niemetalowe: materiały budowlane,
stolarka otworowa, okna, drzwi i futryny, okucia drzwi i okien, przegrody, witryny, ścianki, parapety, konstrukcje przenośne, okna drzwi
przeciwpożarowe, 35 sprzedaż wymienionych towarów: metalowe:
materiały budowlane, przenośne konstrukcje budowlane, osprzęt
do drzwi i okien, futryny do drzwi, ograniczniki do okien i drzwi,
okucia budowlane, zamknięcia do drzwi i okien, zawiasy, parapety,
niemetalowe: materiały budowlane, stolarka otworowa, okna, drzwi
i futryny, okucia drzwi i okien, przegrody, witryny, ścianki, parapety, konstrukcje przenośne, okna i drzwi przeciwpożarowe, 37 informacja o materiałach budowlanych, nadzór budowlany, techniczny,
usługi budowlane, usługi konstruktorskie, roboty wykończeniowe,
montaż i wymiana stolarki otworowej.
(111) 293569
(220) 2016 06 17
(210) 457978
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) ROBAK ADRIAN P.H. BAU-TEC, Częstochowa, PL.
(540) FALCON
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.01
(510), (511) 7 narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, elektronarzędzia, 8 narzędzia ręczne sterowane ręcznie, blokady rozrządu,
ściągacze do łożysk, sprężyn, młotki bezwładnościowe, zestawy naprawcze do opon, listwy magnetyczne do mocowania elementów,
mierniki ciśnienia sprężania.
(111) 293570
(220) 2016 06 17
(210) 457979
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ NORD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
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(540) Geluxy
(540)

Kolor znaku: złoty, biały, niebieski, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 cukierki, słodycze.
(111) 293571
(220) 2016 06 17
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 01
(732) JOKIEL PATRYK DARIUSZ PPHU, Poznań, PL.
(540) BEEF BURGER BAR
(540)

(210) 457987

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.23, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, oferowanie, serwowanie i dowóz żywności, dowóz żywności.
(111) 293572
(220) 2016 06 17
(210) 457989
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, PL.
(540) OLEWNIK SMAŻY na Plaży 20 16
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 08.05.03, 11.01.09, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne,
konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny, oleje i tłuszcze zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu,
organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów
oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, prowadzenie
negocjacji, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym
i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin, przetworów
mięsnych, konserw, wyrobów z drobiu i z dziczyzny, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(111) 293573
(220) 2016 06 17
(210) 457994
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 16
(732) ŁUKOWICZ JAROSŁAW COSINUS, Warszawa, PL.
(540) Lido
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 45 usługi prawne, usługi bezpieczeństwa
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dla ochrony mienia i osób, prywatne i społeczne usługi świadczone
przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych
osób a mianowicie: opieka nad domem, opieka nad dziećmi, opieka
nad zwierzętami domowymi.

(111) 293574
(220) 2016 06 17
(210) 457995
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) PULCER JACEK HERQULES POLSKA, Wrocław, PL.
(540) IZOSTAR
(510), (511) 1 zlepiające środki do betonu, substancje chemiczne
do napowietrzania betonu, środki do konserwacji betonu, i wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb
i olejów, środki do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów,
preparaty chemiczne do matowienia emalii, kleje [klejenie], kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do płytek
ściennych, kleje do tapetowania, kleje do wykańczania i gruntowania, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty ognioodporne, preparaty
zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty do odklejania i odłączania, silikony, substancje
zapobiegające zamarzaniu, szkło wodne, żywice akrylowe, żywice
epoksydowe w stanie surowym, żywice syntetyczne, żywice sztuczne w stanie surowym, wypełniacze jako substancje chemiczne,
chemiczne związki kotwiące, wypełniacze klejące do uzupełniania
ubytków w powierzchniach, 2 barwniki, barwnik do drewna, barwniki do lakierów, bejce, środki do konserwacji drewna, emalie do malowania, farby, lakiery i pokosty, pigmenty, powłoki, rozcieńczalniki
do farb, rozcieńczalniki do lakierów, spoiwa do farb, utrwalacze [lakiery], zagęszczacze do farb, żywice naturalne w stanie surowym,
powłoki gruntowe, 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki
czyszczące, preparaty do usuwania rdzy, korozji, mchów, porostów
i glonów ze wszystkich materiałów stosowanych w budownictwie,
preparaty do usuwania plan i mas stosowanych w budownictwie,
preparaty do czyszczenia murów i drewna, preparaty do czyszczenia glazury, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, mydła dezynfekujące,
środki usuwające farby i lakiery, kreda czyszcząca, kreda malarska,
materiały ścierne, preparaty do mycia do użytku domowego, płyny
do mycia, mieszanki do mycia okien, mydła, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, oleje czyszczące, papier do polerowania, papier ścierny,
wosk do parkietów, pasta do podłogi, pasty do mebli, środki do polerowania podłóg i mebli, preparaty do polerowania, środki do polerowania, środki do szlifowania, środki wygładzające i nadające praniu
połysk, substancje do szorowania, 17 dźwiękoszczelne materiały,
materiały dźwiękoszczelne do budynków, artykuły i materiały dźwiękochłonne, płyty dźwiękochłonne, płyty dźwiękochłonne do użytku
w budownictwie, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne, inne niż
do użytku biurowego, medycznego czy domowego, taśmy przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, taśmy
do izolacji elektrycznej, materiały do uszczelniania okien i drzwi,
akrylowe żywice jako półprodukty, materiały izolacyjne, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, ognioodporne materiały izolacyjne, izolatory, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, papier izolacyjny, przewody
giętkie niemetalowe, wypełnienia do szczelin kompensacyjnych,
półprzetworzone żywice syntetyczne, sztuczne żywice jako półprodukty, tkaniny izolacyjne, uszczelnienia wodoodporne, pierścienie
uszczelniające, materiały uszczelniające, materiały do uszczelniania,
wełna mineralna jako izolator, substancje do izolacji przeciw wilgoci
w budynkach, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zaprawy izolacyjne, pianka poliuretanowa o niskiej gęstości
do uszczelniania, pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, kauczuk silikonowy, kity silikonowe, izolacyjne żywice akrylowe, materiały izolacyjne do dachów, wypełniacze izolacyjne, materiały do wypełniania, uszczelnienia z tworzyw sztucznych, materiały filtracyjne
jako półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych,
tworzywa sztuczne półprzetworzone, 19 balustrady niemetalowe,
belki niemetalowe, szkło bezodpryskowe, boazeria niemetalowa,
płyty budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, drewno obrobione, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, szkło
izolacyjne [budownictwo], szkło budowlane, korek aglomerowany
do budownictwa, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe,
ramy okienne niemetalowe, okna niemetalowe, drzwi niemetalowe,
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ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe,
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe słupy, sufity niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, wyłożenia ścian niemetalowe dla budownictwa, ścienne
okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe pokrycia
sufitów, betonowe elementy budowlane, cement, beton, zaprawy
budowlane, tynk, wapno, smoła, papa dachowa, piasek, kotwy niemetalowe do użytku w budownictwie, rynny dachowe niemetalowe,
bitumiczne powłoki dachowe, wykończeniowe elementy dachów,
niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, wypełniacze do naprawy ścian, bitumiczne wyroby dla budownictwa.

(111) 293575
(220) 2016 06 17
(151) 2016 12 29
(441) 2016 07 18
(732) KRYNICKA-PIELESZEK IGA, Wrocław, PL.
(540) DIETEO
(540)

(210) 457999

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 25.07.06
(510), (511) 41 usługi w zakresie: edukacji pacjentów oraz terapeutów w zakresie propagowania zdrowego stylu życia, prawidłowo zaplanowanej aktywności ruchowej, prowadzenia szkoleń z dziedzin:
medycyny, rehabilitacji, dietetyki i psychoterapii-ujęcie holistyczne,
prowadzenia klubów zdrowia, organizacji szkoleń, konferencji, sympozjów, seminariów w zakresie medycyny, rehabilitacji, żywienia
i psychoterapii, przygotowanie, współprowadzenie i produkcja audycji radiowych i telewizyjnych z zakresu medycyny, żywienia, rehabilitacji oraz psychoterapii, edukowania pacjentów oraz terapeutów
w dziedzinach: medycyna, rehabilitacja, żywienie oraz psychoterapia, usług wydawniczych: publikowanie książek, materiałów reklamowych, broszur, poradników, podręczników oraz publikowanie
w Internecie książek, gazet, broszur, poradników, podręczników, materiałów reklamowych, wypożyczania taśm filmowych, zapisanych
nośników informacji dźwięku i obrazu, 44 usługi w zakresie: układania diet, programów żywieniowych dla indywidualnych pacjentów,
diagnozowanie chorób i planowanie leczenia, ustalania procesu rehabilitacji (kinezyterapii i fizykoterapii) indywidualnych pacjentów
oraz programów psychoterapii, konsultacji w zakresie rehabilitacji,
medycyny, psychoterapii oraz dietetyki dla osób indywidualnych,
ośrodków, centrów i klinik medycznych, prowadzenie centrów odnowy biologicznej, uzdrowisk, placówek leczniczych, placówek rehabilitacji, wielopłaszczyznowe, holistyczne prowadzenie pacjentów
(lecznicze, rehabilitacyjne, żywieniowe oraz psychoterapeutyczne).
(111) 293576
(220) 2016 06 17
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) PIĘTKA SYLWIA, Warszawa, PL.
(540) CATALAYA DESIGN
(540)

(210) 458002

Kolor znaku: różowy, jasnozielony, ciemnożółty, fioletowy,
jasnoniebieski, pomarańczowy, czerwony, biały, ciemnoszary
(531) 09.05.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 24 adamaszek, aksamit, barchan, bieżniki stołowe, serwety na stół niepapierowe, obrusy na stół [niepapierowe], brokaty,
całuny, ceraty [obrusy], chorągiewki tekstylne, chusteczki do nosa
[tekstylne], drogiet [tkaniny], drukowane tkaniny perkalowe, dzianina, dżersej [materiał], etykiety z materiału, filc, firanki, flanela [tkanina], gaza [tkanina], flagi niepapierowe, jedwab [tkanina], kaliko [perkal], kapy na łóżka, narzuty na łóżka, narzuty pikowane, kołderki
do przykrywania nóg, konopne płótno, konopne tkaniny, kotary
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na drzwi [zasłony], krepa [tkanina], krepon, marabut [materiał], materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały tekstylne, materiały tekstylne nietkane, materiały z juty, pokrowce ochronne na meble, moleskin [tkanina], moskitiery, okładziny do mebli z surowców
włókienniczych, okładziny do mebli z tworzyw sztucznych, tkaniny
z ostnicy, pledy podróżne, płótna do gobelinów i haftów, płótno,
płótno do przewijania niemowląt, podstawki pod kieliszki [z tkanin],
podszewki [tkaniny], podszewki do kapeluszy, pokrowce do drukarek z materiałów tekstylnych, pokrowce na poduszki, pokrowce
ochronne na meble, pokrycie na materace, pokrowce materiałowe
na deski toaletowe, pościel, poszewki na poduszki, prześcieradła
[tkaniny], przykrycia na łóżka, tkaniny z ramii, ratyna [tkanina], ręczniki do twarzy tekstylne, rękawice kąpielowe, rękawice toaletowe,
płótna do sera, serwetki stołowe tekstylne, sukna bilardowe, szewiot
[tkanina], sztandary, śpiwory [poszwy zastępujące prześcieradła], tafta [tkanina], tekstylne materiały do filtrowania, tiul, tkaniny, tkaniny
bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny elastyczne,
tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów
drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny nie przepuszczające gazów
na balony aerostatyczne, tkaniny obiciowe, tkaniny płócienne
na buty, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych,
tkaniny ze sztucznego jedwabiu, trykot [materiał], tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych,
włosianka [materiał na worki], wsypa [bielizna pościelowa], wsypy
[pokrowce na materace], zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z surowców włókienniczych
lub tworzyw sztucznych, zefir [tkanina], 35 informacja o działalności
gospodarczej oraz pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w działalności gospodarczej i jej prowadzeniu, zarządzanie działalnością
gospodarczą, doradztwo dotyczące organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, wyceny handlowe, wywiad gospodarczy,
doradztwo handlowe, prognozy ekonomiczne, analiza kosztów, badania i sondaże, badanie opinii publicznej, badania i analizy rynku,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, promocja sprzedaży dla
osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, prezentowanie i oferowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, dekorowanie wystaw sklepowych, usługi impresariów
w działalności artystycznej, usługi sekretarskie, fakturowanie, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, reklama, agencja reklamowa,
edycja i obróbka tekstów w szczególności tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie i dystrybucja
materiałów reklamowych w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, materiałów i ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklamy bilbordowe, reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, przygotowywanie reklam prasowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, prowadzenie kampanii reklamowych, tworzenie programów lojalnościowych, wynajem tablic reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, marketing i badania marketingowe, public relations, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, tworzenie w imieniu osób trzecich
informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, sprzedaż takich produktów jak: adamaszek, aksamit, barchan,
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bieżniki stołowe, serwety na stół niepapierowe, obrusy na stół [niepapierowe], brokaty, całuny, ceraty [obrusy], chorągiewki tekstylne,
chusteczki do nosa [tekstylne], drogiet [tkaniny], drukowane tkaniny
perkalowe, dzianina, dżersej [materiał], etykiety z materiału, filc, firanki, flanela [tkanina], gaza [tkanina], flagi niepapierowe, jedwab
[tkanina], kaliko [perkal], kapy na łóżka, narzuty na łóżka, narzuty pikowane, kołderki do przykrywania nóg, konopne płótno, konopne
tkaniny, kotary na drzwi [zasłony], krepa [tkanina], krepon, marabut
[materiał], materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały tekstylne, materiały tekstylne nietkane, materiały z juty, pokrowce ochronne na meble, moleskin [tkanina], moskitiery, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, okładziny do mebli z tworzyw sztucznych,
tkaniny z ostnicy, pledy podróżne, płótna do gobelinów i haftów,
płótno, płótno do przewijania niemowląt, podstawki pod kieliszki
[z tkanin], podszewki [tkaniny], podszewki do kapeluszy, pokrowce
do drukarek z materiałów tekstylnych, pokrowce na poduszki, pokrowce ochronne na meble, pokrycie na materace, pokrowce materiałowe na deski toaletowe, pościel, poszewki na poduszki, prześcieradła [tkaniny], przykrycia na łóżka, tkaniny z ramii, ratyna [tkanina],
ręczniki do twarzy tekstylne, rękawice kąpielowe, rękawice toaletowe, płótna do sera, serwetki stołowe tekstylne, sukna bilardowe, szewiot [tkanina], sztandary, śpiwory [poszwy zastępujące prześcieradła], tafta [tkanina], tekstylne materiały do filtrowania, tiul, tkaniny,
tkaniny bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny elastyczne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny nie przepuszczające gazów na balony aerostatyczne, tkaniny obiciowe, tkaniny płócienne
na buty, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania,
tkaniny wełniane, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, trykot [materiał], tworzywa
sztuczne [substytuty tkanin], uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, włosianka [materiał na worki], wsypa [bielizna pościelowa],
wsypy [pokrowce na materace], zasłony prysznicowe z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, zefir [tkanina], 40 szycie firan, szycie
odzieży na miarę, obrębianie tkanin, obróbka tkanin, przeróbki
odzieży, krawiectwo, krojenie tkanin, zasłon, apreturowanie tkanin
i włókna, galwanizacja, galwanotechnika, usługi garbarskie, grawerowanie, haftowanie, rymarstwo, snucie osnów, barwienie, impregnowanie ognioodporne odzieży, impregnowanie ognioodporne
włókna, impregnowanie wodoodporne odzieży, impregnowanie
wodoodporne tkanin, drukowanie szablonów [wykroje, rysunki],
dziewiarstwo, wypożyczanie maszyn dziewiarskich, usługi związane
z farbiarstwem, kalandrowanie materiałów, pikowanie tkanin, przeciwmolowe zabezpieczanie tkanin, dekatyzowanie tkanin, wybielanie tkanin, barwienie skór, obróbka skór, barwienie włókna, obróbka
mająca na celu uzyskanie niegniotliwości tkanin, obróbka wełny, barwienie obuwia, barwienie, nabłyszczanie, modelowanie, odświeżanie, satynowanie, zabezpieczanie przed molami futer, 42 usługi artystów grafików, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji
wnętrz, doradztwo architektoniczne, opracowywanie projektów
technicznych, planowanie urbanistyczne, pomiary geodezyjne, badania techniczne, projektowanie stoisk, wnętrz sklepowych, stoisk
ekspozycyjnych, stoisk przenośnych związanych z promocją, analizy
systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, elektroniczna
analiza systemów komputerowych, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
w imieniu osób trzecich, elektroniczna konwersja danych lub programów, konwersja danych lub programów, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych
komputerowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie
technologii informacyjnej (IT), inżynieria techniczna, usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych,
biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie
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hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich
(social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting
aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie,
transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper łączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie
mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści
audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych.

(111) 293577
(220) 2016 06 17
(210) 458005
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ULGASIM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, odżywcze suplementy diety.
(111) 293578
(220) 2016 06 17
(210) 458007
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) EZEHRON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, odżywcze suplementy diety.
(111) 293579
(220) 2016 06 18
(210) 458018
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Infolinia Medyczna Zdrowie
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnozielony, biały
(531) 16.01.11, 24.13.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, pro-
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gramy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy
papierowe, emblematy drukowane, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 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, wydawnictwa krzyżówkowe,
litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem
krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji
internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD
z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone,
filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty
z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego,
laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny,
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, 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 magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne
do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory
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elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
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, gazety, globusy ziemskie, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 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, wydawnictwa krzyżówkowe,
litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, 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, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie
dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności 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, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji 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 agencji 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, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy,
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów
handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi
w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji
programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci
globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbie-
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rania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych,
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji
sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/audycji z interaktywnym
udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych,
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 telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi
w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania
poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń
i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie
realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, 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 pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy
satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego
z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych
i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek
w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności
ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie
seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm
wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line
nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów,
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja
programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie
wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć,
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami
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komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja
danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi
projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego,
opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań
naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie,
w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 293580
(220) 2016 06 18
(210) 458019
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Wiem! 100 WYKREŚLANEK
(540)

Kolor znaku: żółty, granatowy, czerwony, biały, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki
informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy
komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych,
skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy
magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne
do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
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urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 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,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, 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 magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty, akwa-
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forty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy
ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki
z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne 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, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, 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, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania
wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania
ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności 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, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji 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 agencji 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, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele
reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej,
organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów,
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych
dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji,
usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie
komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk
rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie
realizowania połączeń telefonicznych, 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 telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń
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elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu
do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji
przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie
łączności telefonicznej, 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 pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci
światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności
ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów
filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism
i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw
podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów
na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów,
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja
programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze
reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska
prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych,
rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie
stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci
elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska
naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.
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(111) 293581
(220) 2016 06 20
(210) 458030
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) KO-MED CENTRA KLINICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy, PL.
(540) GRUPA PROXIMA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, żółty
(531) 15.07.01, 15.07.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 usługi badawcze i rozwojowe w dziedzinie medycyny
i farmacji, badania kliniczne, usługi laboratoriów badawczych,organizacja i zarządzanie badaniami z dziedziny medycyny i farmacji oraz
badaniami klinicznymi.
(111) 293582
(220) 2016 06 20
(210) 458043
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 01
(732) BOBILEWICZ PRZEMYSŁAW, Kraków, PL.
(540) Scharffenberg Apartments
(510), (511) 43 zakwaterowanie-usługi w zakresie organizowania
i zapewniania zakwaterowania tymczasowego.
(111) 293583
(220) 2016 06 20
(210) 458050
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 01
(732) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 29.01.08
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, preparaty ziołowe.
(111) 293584
(220) 2016 06 20
(210) 458052
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 01
(732) POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE PZZ W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) PZZ KRAKÓW
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, czarny
(531) 04.03.03, 05.07.02, 05.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 mąka pszenna, kasza manna, mąka żytnia, 31 otręby
pszenne.
(111) 293585
(220) 2016 06 20
(210) 458053
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) TALARCZYK KAROL, OKO ADAM SJC SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków, PL.
(540) SHININGCAR
(510), (511) 3 kosmetyki samochodowe, preparaty czyszczące do samochodów, preparaty do pielęgnacji lakierów samochodowych,
detergenty i aktywne piany do samochodów, szampony do mycia
samochodów, środki do usuwania owadów, smoły, kleju, płynu hamulcowego, środki ścierne, środki do polerowania samochodów,
mleczka ścierne do samochodów, woski samochodowe syntetyczne
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i naturalne, wosk karnauba do samochodów, pasty polerskie, papiery ścierne, rękawice ścierne, środki do nadawania połysku samochodom, środki odtłuszczające, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, preparaty do pielęgnacji szyb samochodowych, preparaty
do mycia przednich szyb samochodowych, preparaty do pielęgnacji
felg i opon, preparaty do pielęgnacji tapicerki samochodowej, preparaty do pielęgnacji dachów cabrio, środki do czyszczenia klimatyzacji w samochodach, środki do ochrony reflektorów samochodowych, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, ściereczki
do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania, środki zapachowe do samochodów, saszetki zapachowe, dezodoranty zapachowe do samochodów, 7 maszyny polerskie do samochodów, tarcze
polerskie, krążki polerskie, gąbki polerskie, nakładki polerskie, odkurzacze samochodowe, podnośniki samochodowe, filtry powietrza
do silników samochodowych, 35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu oraz rozpowszechnianie reklam
na rzecz osób trzecich przez Internet z branży związanej z kosmetykami oraz akcesoriami samochodowymi, pokazy towarów na portalu internetowym, publikowanie tekstów reklamowych dotyczących branży kosmetyków i akcesoriów samochodowych, organizowanie targów
i wystaw handlowych lub reklamowych dotyczących branży kosmetyków i akcesoriów samochodowych, usługi w zakresie handlu i usługi w zakresie informacji dla konsumentów zwłaszcza usługi handlu
detalicznego i hurtowego w sklepach, za pośrednictwem katalogów,
środków komunikacji elektronicznej, Internetu (sklepy internetowe)
z branży kosmetyków i akcesoriów samochodowych, w szczególności: kosmetyki samochodowe, preparaty czyszczące do samochodów,
preparaty do pielęgnacji lakierów samochodowych, detergenty i aktywne piany do samochodów, szampony do mycia samochodów,
środki do usuwania owadów, smoły, kleju, płynu hamulcowego,
środki ścierne, środki do polerowania samochodów, mleczka ścierne
do samochodów, woski samochodowe syntetyczne i naturalne, wosk
karnauba do samochodów, pasty polerskie, papiery ścierne, rękawice
ścierne, środki do nadawania połysku samochodom, środki odtłuszczające, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, preparaty
do pielęgnacji szyb samochodowych, preparaty do mycia przednich
szyb samochodowych, preparaty do pielęgnacji felg i opon, preparaty do pielęgnacji tapicerki samochodowej, preparaty do pielęgnacji
dachów cabrio, środki do czyszczenia klimatyzacji w samochodach,
środki do ochrony reflektorów samochodowych, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, ściereczki do czyszczenia nasączone
preparatami do polerowania, środki zapachowe do samochodów, saszetki zapachowe, dezodoranty zapachowe do samochodów, maszyny polerskie do samochodów, tarcze polerskie, krążki polerskie, gąbki
polerskie, nakładki polerskie, odkurzacze samochodowe, podnośniki
samochodowe, filtry powietrza do silników samochodowych, akcesoria do pielęgnacji samochodów: gąbki, szczotki i myjki do mycia szyb
samochodowych, rękawice do mycia samochodów, ściągaczki wody
do szyb samochodowych, skrobaczki do szyb samochodowych, wycieraczki do szyb samochodowych, zapalniczki samochodowe, bagażniki samochodowe, pasy bezpieczeństwa, pokrowce samochodowe, dywaniki i maty samochodowe, latarki jako wskaźniki laserowe,
usługi informacji handlowych, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary
i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich.

(111) 293586
(220) 2016 06 20
(210) 458059
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Apteczka ABC
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 24.13.24, 10.03.10
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(510), (511) 3 kosmetyki i środki sanitarne dla alergików, 5 wyroby
farmaceutyczne zielarskie i parafarmaceutyki dla ludzi i zwierząt,
wyroby medyczne oraz suplementy diety do stosowania przez ludzi
w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia wskazanych chorób, artykuły spożywcze dla diabetyków i niemowląt, dietetyczna
żywność przystosowana dla celów medycznych, preparaty witaminowe i odżywki, dietetyczne środki użytku medycznego, opatrunki
i środki sanitarne zwłaszcza: wata, gaza, bandaże, tampony, podpaski, chusteczki higieniczne, 10 drobny sprzęt medyczny i narzędzia
chirurgiczne jednorazowego użytku zwłaszcza igły, strzykawki,
wenflony, termometry, sprzęt jednorazowy i sterylny do gabinetów
lekarskich i zabiegowych, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 293587
(220) 2016 06 21
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MAGAZYN SUKCES
(540)

(210) 458088

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych
nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku
i obrazu, elektroniczne bazy danych aktów prawnych, 16 dzienniki,
gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały
piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące promocji i reklam
prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych
w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalność gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, telemarketing,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematyzacja tych
danych, wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów
reklamowych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych i podatkowych, usługi finansowe, 38 usługi z zakresu
agencji informacyjnych, serwis internetowy, usługi telekonferencji
i wideokonferencji, usługi agencji prasowych, transmisja przez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja plików
cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, usługi ogłoszeń
elektronicznych, usługi multimedialne, 41 usługi zakresu publikowania tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek, druków,
dzienników, czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników,
broszur, materiałów reklamowych i instruktażowych, map, atlasów,
organizowanie i obsługa prasowa sympozjów, odczytów, konferencji, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych,
sportowych, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach
politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze, organizacja i obsługa kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów,
usługi z zakresu edukacji i nauczania, nauczanie korespondencyjne,
informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) materiałów wideo
na nośnikach do rejestracji dźwięku i obrazu, 42 usługi w zakresie informatyki: konwersja danych i dokumentów na formę elektroniczną,
opracowywanie i administrowanie stronami internetowymi dla osób
trzecich, prowadzenie portalu internetowego, opracowanie i gromadzenie informacji o pogodzie, modzie, wzornictwie, wyposażeniu
wnętrz, 45 porady prawne, badania prawne, zarządzanie prawami
autorskimi.
(111) 293588
(220) 2016 06 21
(210) 458104
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) MEDIKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MEDIKAR Psychoterapia
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(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 02.01.23, 02.01.30, 26.01.01, 26.01.14, 26.04.01, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.10, 26.04.14, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi
w zakresie zdrowia psychicznego, usługi psychologów.
(111) 293589
(220) 2016 06 21
(210) 458108
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 16
(732) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) WETLINER
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, czarny
(531) 03.01.08, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(111) 293590
(220) 2016 06 21
(210) 458111
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 16
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) ELIPTUS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 293591
(220) 2016 06 21
(210) 458112
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 16
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) BIOTROPIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 293592
(220) 2016 06 21
(210) 458122
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) PANTOPRAZ
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 293593
(220) 2016 06 21
(210) 458124
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) Novartis AG, Basel, CH.
(540) FIBRINOX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie preparaty
sercowo-naczyniowe.
(111) 293594
(220) 2016 06 21
(210) 458129
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GET IN ONLINE
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(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych (karty inteligentne), karty obciążeniowe, karty
bankowe, karty kredytowe, karty debetowe i karty płatnicze, czytniki
kart, oprogramowanie komputerowe dla umożliwienia kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, weryfikująca
aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart
płatniczych, czytniki kart, komputery, urządzenia peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, komputerowe nośniki danych, pamięci komputerowe, urządzenia do transmisji i przetwarzania informacji, czytniki, programy komputerowe, oprogramowanie
do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji
poufnych informacji klienta używanych przez osoby, instytucje bankowe i finansowe, dane na nośnikach magnetycznych i optycznych,
dyski magnetyczne, optyczne, dyski audio-video, dyski kompaktowe,
dyskietki, urządzenia do interkomunikacji, elektroniczne urządzenia
biurowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi doradcze
w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi
w zakresie badania rynku i prognoz ekonomicznych, usługi w zakresie
specjalistycznego doradztwa handlowego, usługi w zakresie sporządzania analiz rynkowych, usługi pośrednictwa handlowego, analizy
kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont,
promocja sprzedaży wykonywana na rzecz osób trzecich, usługi
agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych oraz ofert reklamowych, informacja, doradztwo i konsulting
w zakresie działalności gospodarczej oraz doboru metod i technik
reklamowania, doradztwo podatkowe (rachunkowość), księgowość
i rachunkowość, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych świadczone na rzecz osób trzecich,
archiwizacja dokumentów, doradztwo i konsulting w zakresie archiwizacji dokumentów, informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia,
usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowe, doradztwo finansowe, usługi w zakresie bankowości internetowej, usługi kredytowe, usługi inwestycyjne,
usługi związane z bankowością inwestycyjną, fundusze inwestycyjne,
fundusze emerytalne, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, usługi maklerskie, brokerskie, audytorskie, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i papierami wartościowymi, pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń, inwestowanie
na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, organizowanie aukcji, prowadzenie rachunków
bankowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie
lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, przyjmowanie
i dokonywanie lokat w bankach, finansowanie pożyczek, sprzedaż
weksli, weksli własnych oraz czeków, obrót i wymiana walut, usługi
związane z kartami kredytowymi i płatniczymi, usługi związane z odzyskiwaniem kredytów, poręczanie funduszy, zapewnianie funduszy
(kapitałów) dla osób trzecich, doradztwo w zakresie obrotu kapitałowego, udzielanie i zaciąganie kredytów w bankach, wykonywanie
operacji czekowych i wekslowych, windykacja należności, wydawanie
i obsługa kart kredytowych, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza
finansowa i doradztwo, doradztwo finansowe dotyczące podatków,
wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, usługi zastawu, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami,
usługi zarządzania ryzykiem finansowym, doradztwo inwestycyjne,
tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych,
pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w dokonywaniu inwestycji
kapitałowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych,
usługi depozytowe, w tym usługi sejfów depozytowych, usługi deponowania kosztowności, usługi elektronicznej portmonetki o pamiętanej wartości, umożliwianie elektronicznych transferów funduszy i walut, usługi płatności elektronicznych, usługi związane z regulowaniem
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i autoryzowaniem transakcji, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi
dotyczące ubezpieczeń podróżnych, usługi weryfikacji czeków, obsługa czeków podróżnych, usługi związane z emitowaniem i wykupywaniem/opłacaniem czeków podróżnych i voucherów podróżnych,
usługi leasingowe, uzyskiwanie środków z tytułu należności przez
ich sprzedaż osobom trzecim (faktoring), usługi gwarantowane emisji papierów wartościowych (underwriting), wykonywanie czynności
związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi sieci komputerowych, mianowicie: przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, udostępnianie łączności
do przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz
urządzenia satelitarne, udostępnianie połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych,
transmisje internetowe, prowadzenie forum on-line, przydzielanie
dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie
środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet,
usługi umożliwiania dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, usługi umożliwiania dostępu
do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, usługi świadczone przez agencje informacyjne, przesyłanie informacji, transmisja informacji, tekstu i obrazu przy pomocy komputerów, komunikacja przy pomocy terminali komputerowych, łączność
elektroniczna, usługi prowadzenia portali internetowych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej, usługi przesyłania
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale komunikacyjne
i informacyjne, obsługa baz danych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez
Internet, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem Internetu, informacja o ww. usługach, 41 publikacje multimedialne, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, edukacja,
kursy korespondencyjne, tłumaczenia, publikowanie książek, usługi
w zakresie rozrywki, nauczania, kształcenia, organizowanie i obsługa
konferencji, imprez i wystaw, organizowanie loterii, organizacja i prowadzenie zjazdów, kongresów, wyjazdów i imprez integracyjnych,
przyjęć, bankietów, zawodów sportowych, konkursów oraz turniejów sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych, informacja o ww.
usługach, 45 usługi prawnicze, wykonywanie ekspertyz prawnych,
doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności przemysłowej,
informacja o ww. usługach.

(111) 293595
(220) 2016 06 21
(210) 458130
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 16
(732) WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) CERTUP System Certyfikacji Zawodowych WSiP
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01, 24.15.13, 24.15.17
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, programowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne,
karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane
z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania,
książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach,
kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
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urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia
i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery
przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy
naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne
i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty
do pakowania, podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod
szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, tablice
arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny,
biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, artykuły piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe, materiały
i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory
kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier,
materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie,
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie na gorąco, kalkomanie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki, gumki do ścierania,
kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, nalepki, znaki
papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu,
wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych,
tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania
rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania wystaw
i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, organizowania subskrypcji w zakresie publikacji także on-line dla osób trzecich,
prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji wiadomości i danych, pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych
bazach danych, grupowanie na rzecz osób trzecich takich towarów
jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software
ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne,
elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami
elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry
komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako
oprogramowanie zawarte na kartridżach, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów
dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne,
sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe
urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne
USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci
urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki,
broszury, plakaty, artykuły piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe,
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory
do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki,
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zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi,
rysunki, obrazy, fotografie, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki,
plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy
do malowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie na gorąco, kalkomanie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki, gumki
do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru
lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty
do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, elektryczne urządzenia do rozrywki
przystosowane wyłącznie do użytku z odbiornikami telewizyjnymi,
w celu umożliwienia nabywcom dogodnego zakupu tych towarów
w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej z katalogu oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, 38 przesyłanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji
tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie on-line kartek
z życzeniami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych,
udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji,
udostępniania forów internetowych, udostępnianie internetowych
chatroomów, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych
i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in.
drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych niż
reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, elektronicznej małej poligrafii, komputerowego
przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, edukacji, organizowania i prowadzenia kursów,
szkoleń i warsztatów, w tym nauczania bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego organizowania
szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, organizowania i prowadzenia
konferencji i sympozjów, organizowania wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie książek
także e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja
o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie
aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich,
hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 45 usługi prawne w zakresie licencjonowania programów
komputerowych i zarządzania prawami autorskimi, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich.

(111) 293596
(220) 2016 06 21
(210) 458142
(151) 2016 12 19
(441) 2016 08 29
(732) ABISAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom, PL.
(540) HMS PREMIUM
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, grafitowy
(531) 26.05.01, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 28 gry i zabawki, akcesoria do gier, baseny kąpielowe, brodziki kąpielowe, pontony i artykuły do zabawy w wodzie, piłki nadmu-
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chiwane, piłki do gier, piłki plażowe, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
aparaty do ćwiczeń fizycznych, artykuły do ćwiczeń fizycznych, stacjonarne rowery treningowe, orbitreki, bieżnie, steppery aerobowe, krążki gimnastyczne, ściskacze do rąk, skakanki, ściągacze na różne części
ciała, przyrządy do ćwiczeń fizycznych w tym: atlasy, do treningu siłowo-wytrzymałościowego całego ciała, ławki wielofunkcyjne, sprzęt
sportowy i akcesoria do piłki nożnej w tym: piłki, siatki, sprzęt sportowy i akcesoria do koszykówki w tym: piłki do koszykówki, tablice,
sprzęt sportowy i akcesoria do tenisa stołowego, pokrowce na rakietki,
siatki ze stelażem, okładziny na rakietki, sprzęt sportowy i akcesoria
do gry w Squasha, sprzęt sportowy i akcesoria do badmintona w tym:
rakiety do gry, lotki, naciągi do rakiet, torby do przechowywania rakiet.

(111) 293597
(220) 2016 06 21
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) POLWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) mila Hair Cosmetics
(540)

(210) 458149

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji włosów, wymieniając: brylantyna, kremy, lakiery, lotiony, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, neutralizatory do trwałej ondulacji, olejki toaletowe, pianki,
preparaty do ondulacji i układania włosów, produkty perfumeryjne,
preparaty kosmetyczne do rzęsy, szminki, szampony i odżywki, środki do rozjaśniania i farbowania włosów, wody utlenione w kremie,
woski, woda toaletowa, zestawy kosmetyków, żele, 39 usługi dystrybucji artykułów fryzjerskich i kosmetycznych, 42 badania naukowe
w dziedzinie kosmetyki, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi projektantów mody, wzornictwo przemysłowe.
(111) 293598
(220) 2016 06 22
(210) 458188
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) KACPRZYK ANDRZEJ ARTIV FURNITURE, Warszawa, PL.
(540) Artiv furniture
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 20 meble drewniane, meble z substytutów drewna, meble metalowe, meble skórzane, meble z tworzyw sztucznych, meble
rattanowe, meble i wyroby z corianu (zawarte w tej klasie), meble
wielofunkcyjne, meble modułowe, meble łączone, meble na miarę (do zabudowy), meble przystosowane do użytku na zewnątrz,
meble tapicerowane, meble biurowe, meble komputerowe, meble
wyposażenia domu, meble wyposażenia obiektów kultury i użyteczności publicznej, meble wyposażenia restauracji, lotnisk, dworców,
meble wyposażenia centrów handlowych, meble plenerowe, meble
miejskie, meble parkowe, meble małej architektury, meble ogrodowe, meble do celów wystawowych, zabudowy wystawowe, meble
do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, meble do siedzenia, pufy, sofy, narożniki, stoły, stoliki, ławy, lady, szafy, regały, półki,
półki wiszące, barki, bufety, kontuary, pulpity, konsole, stojaki wielofunkcyjne, tablice informacyjne, gabloty, słupki, panele dekoracyjne, przenośne panele działowe, ścianki działowe, kosze do przechowywania, wyroby stolarstwa meblowego, lustra, kwietniki, donice,
popielnice, elementy mebli, akcesoria meblowe, 35 usługi handlu
detalicznego i hurtowego, również za pośrednictwem Internetu, telekomunikacji i globalnej sieci komputerowej, w zakresie mebli, elementów mebli, akcesoriów meblowych i artykułów wystroju wnętrz,
usługi reklamowe, informacyjne, marketingowe i promocyjne, usługi
dystrybucyjne, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej mebli i wystroju wnętrz, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
37 konstruowanie, montaż, naprawa i konserwacja mebli, 42 pro-
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jektowanie mebli, projektowanie wystroju wnętrz, projektowanie
urządzeń małej architektury, koncepcje, dokumentacje techniczne,
dobór materiałów, atestowanie użytkowe produktów i materiałów,
wykonywanie czynności związanych z uzyskaniem atestów przeciwogniowych, wzornictwo przemysłowe, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług.

(111) 293599
(220) 2016 06 22
(210) 458190
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE I TRANSPORTOWE MARTER GÓRECCY SPÓŁKA
JAWNA, Sierpc, PL.
(540) AQUA POLONIA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 03.07.01, 03.07.02, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona,
32 esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów,
wody mineralne, wody źródlane, syropy do napojów, pastylki do napojów gazowanych, soki, wody stołowe, wody smakowe, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje
serwatkowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperitify bezalkoholowe,
koktajle bezalkoholowe, soki warzywne, wody butelkowane, wody
mineralne gazowane i niegazowane, 35 reklama, promocja, sprzedaż
dla osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej, reklama
prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama korespondencyjna, prace biurowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie kampanii w mediach, handel hurtowy i detaliczny, organizowanie pokazów towarów, organizowanie wystaw,
usługi importowo-eksportowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], rozlepianie plakatów
reklamowych, sprzedaż towarów i produktów, rozpowszechnianie
gadżetów reklamowych: smyczy, kubków, długopisów, naklejek.
(111) 293600
(220) 2016 06 23
(210) 458215
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 01
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Pepito
(510), (511) 19 kostka brukarska, kształtki odwodnieniowe niemetalowe dla podłoży z kostki brukarskiej-wszystkie wymienione artykuły jako barwione oraz w kolorze z naturalnego betonu, mozaikowe
kształtki brukarskie z betonu szlachetnego i z kamienia szlachetnego,
betonowe kostki brukowe, betonowe krawężniki i obrzeża, betonowe płyty chodnikowe i ekologiczne betonowe murki oporowe, betonowe gazony, betonowe bariery dźwiękochłonne, betonowe palisady, betonowe pustaki, płyty betonowe, płyty betonowe o strukturze
kamienia, płyty kamienne i z kamienia sztucznego, płyty betonowe
o strukturze kamienia w technologii wet-cast, palisady betonowe,
drobnowymiarowe elementy ścienne keramzytowo-betonowe, prefabrykowane modułowe elementy budowlane, betonowe kształtki
konstrukcyjne i budowlane, korytka ściekowe betonowe, elementy
betonowe murów oporowych, terakota, granit i wyroby z granitu,
płyty i bloki z piaskowca, kamień, piaskowiec dla budownictwa, niemetalowe materiały nawierzchniowe, elewacyjne i wykończeniowe,
dekory betonowe, okładziny niemetalowe jako konstrukcje budowlane, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie, gips, budowlane materiały
niemetalowe, kamień budowlany, materiały do budowy i pokryć
dróg, bazalt, klinkier (kruszywo), krzemionka do użytku w budownictwie, kwarc do użytku w budownictwie, łupek twardy, kamień
wapienny, margiel wapienny, marmur, tłuczeń, kruszywa szlachetne,
kamień żużlowy, żwir.
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(111) 293601
(220) 2016 06 23
(210) 458219
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 01
(732) GHELAMCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KOCHAM WARSZAWĘ
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, a mianowicie: afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], almanachy
[roczniki], atlasy, bielizna stołowa papierowa, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], etykiety
nie z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne],
koperty na butelki z kartonu lub papieru, książki, mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały
drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki
[notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia,
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oprawy książek, papier
do pisania [listowy], papier do zawijania, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], podkładki na biurko, podręczniki [książki], pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na pióra, ramki i stojaki
do fotografii, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby papierowe,
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, ulotki, wstążki papierowe, zeszyty do pisania lub
rysowania, znaczki pocztowe, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, papierowe materiały biurowe, segregatory (materiały biurowe), materiały piśmienne, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce
drukarskie do druku ręcznego, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
galanteria tekstylna, odzież reklamowa, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym
centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych,
administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
kompleksowa oferta różnorodnych towarów z branży odzieżowej,
papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych towarów,
organizowanie aukcji, wernisaży, zarządzanie kolekcjami sztuki,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów z branży
odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu
za pomocą testów, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, ubezpieczenia, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, sprzedaż
na kredyt, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi
i rozrywkowymi, sprzedaż na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, emisja i obsługa bonów wartościowych i kart kredytowych,
usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych
transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą
nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wycena dzieł sztuki,
przyjmowanie przedmiotów w depozyt, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi bankomatów,
prowadzenie punktów wyceny biżuterii, prowadzenie kantorów
wymiany walut, 37 usługi budowlane, naprawy betonu, naprawy
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elementów betonowych, usługi instalacyjne, usługi budowlane,
montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa i czyszczenie
pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana, sprzątanie
budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań,
mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa i wymiana opon samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych
i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, sport,
organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, usługi klubów
fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie loterii,
organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie i prowadzenie dyskotek,
organizowanie festiwali sztuki w tym festiwali filmowych, usługi
klubów sportowych, organizowanie konkursów rozrywkowych,
usługi lunaparków, kultura fizyczna, organizowanie konkursów
piękności, muzea, planowanie przyjęć, informacja o wypoczynku,
organizowanie wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego,
filmowanie, reportaże fotograficzne, wypożyczanie konstrukcji
przenośnych w postaci namiotów, podestów i estrad, 42 usługi
w zakresie badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, budowa
i analizy systemów komputerowych, badanie i udoskonalanie
nowych produktów, dekoracja wnętrz, odpłatne udostępnianie
komputerowych baz danych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerów, usługi grafiki artystycznej,
identyfikacja dzieł sztuki, projektowanie budowlane, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie,
dostarczanie potraw i napojów, usługi barów, restauracji, kafeterii, fast-foodów, opieka nad dziećmi, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem,
45 informacja o modzie, opieka prawna, administrowanie prawami autorskimi w zakresie dzieł sztuki.

(111) 293602
(220) 2016 06 23
(210) 458225
(151) 2016 12 30
(441) 2016 08 16
(732) RAPID FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LAMONO
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, ocena zdolności kredytowej, usługi
związane z udzielaniem pożyczek i kredytów, w tym pod zabezpieczenie, pomoc przy zawieraniu umów kredytowych i pożyczek,
skupowanie długów oraz usługi związane ze skupowaniem długów, świadczenie wyżej wymienionych usług za pośrednictwem
Internetu.
(111) 293603
(220) 2016 06 23
(210) 458229
(151) 2016 12 30
(441) 2016 08 16
(732) RAPID FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LAMONO.PL
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, ocena zdolności kredytowej, usługi związane z udzielaniem pożyczek i kredytów, w tym pod zabezpieczenie,
pomoc przy zawieraniu umów kredytowych i pożyczek, skupowanie
długów oraz usługi związane ze skupowaniem długów, świadczenie
wyżej wymienionych usług za pośrednictwem Internetu.
(111) 293604
(220) 2016 06 23
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) DMSI SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SAFESTAR

(210) 458234
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, błękitny, srebrny
(531) 01.01.01, 01.01.02, 24.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe nagrane, programy
komputerowe-software ładowalny, 45 monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(111) 293605
(220) 2016 06 23
(210) 458242
(151) 2017 01 19
(441) 2016 08 16
(732) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, PL.
(540) PROFINIBUM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, suplementy diety do celów leczniczych.
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informacji finansowych, udzielanie informacji inwestycyjnych, usługi
informacji o rynkach finansowych, usługi inwestycyjne, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi, usługi informacyjne
związane z obligacjami, inwestowanie w nieruchomości, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, 38 transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie
i innych mediach, udostępnianie forów internetowych online, dostęp
do treści, stron internetowych i portali, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, działalność portali internetowych,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, 41 organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie gazety dla klientów w internecie, kursy edukacyjne dotyczące finansów,
kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, nauczanie
i szkolenia, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek,
czasopism, publikowanie multimedialne książek, publikowanie książek i recenzji, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, produkcja nagrań wideo,
produkcja filmów wideo, 42 badania i analizy naukowe.

(111) 293606
(220) 2016 06 23
(210) 458247
(151) 2016 12 30
(441) 2016 08 16
(732) ZDROWEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) Zdroweo
(540)

(111) 293608
(220) 2016 06 23
(210) 458253
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) KAWIŃSKI MAREK ODLEWNIA KAW-MET, Orły, PL.
(540) KAWMET Odlewnia Żeliwa
(540)

(531) 09.01.05, 27.05.01
(510), (511) 10 wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne takie jak: materace, pasy do celów leczniczych, pończochy, poduszki, poduszki do celów leczniczych, poduszki przeciw bezsenności, materace położnicze,
podkłady zapobiegające odleżynom, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, prześcieradła chirurgiczne, rękawice
do masażu, 20 pościel, oprócz bielizny pościelowej, poduszki, materace, materace sprężynowe do łóżek, 24 pościel, prześcieradła, przykrycia na łóżka, narzuty, pledy, kołdry, pokrycia na materace, tkaniny wełniane, tkaniny obiciowe, firanki, kotary na drzwi, pokrowce ochronne
na meble, obrusy niepapierowe.

Kolor znaku: czarny, jasnoczerwony, czerwony,
jasnopomarańczowy, pomarańczowy
(531) 26.02.01, 26.02.03, 26.02.05, 26.02.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, materiały budowlane
metalowe do kominków, kominowe trzony metalowe, kominy metalowe, kominowe deflektory metalowe, nasady kominowe metalowe,
przedłużacze kominowe niemetalowe, obudowy kominków metalowe, osprzęt i akcesoria metalowe do kominków i pieców, kratki
kominkowe metalowe, drobnica metalowa, formy odlewnicze metalowe, konstrukcje metalowe, dzwony i dzwonki, 11 kominki, kominki
domowe, wkłady kominkowe, wyciągi kominowe, kanały dymowe
do kominów, paleniska, palniki piecowe, popielniki do palenisk,
ruszty piecowe, ruszty paleniskowe, wymienniki ciepła, urządzenia
i instalacje do ogrzewania, piece, urządzenia i instalacje do oświetlania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 19 materiały budowlane niemetalowe, obudowy kominków niemetalowe, kominowe
deflektory niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe, przedłużacze kominowe niemetalowe, trzony kominowe niemetalowe, kratki
kominkowe niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe, 20 kraty
do kominków, osłony do kominków, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, mianowicie: materiały budowlane metalowe, materiały budowlane metalowe do kominków, kominowe trzony
metalowe, kominy metalowe, kominowe deflektory metalowe, nasady
kominowe metalowe, przedłużacze kominowe niemetalowe, obudowy kominków metalowe, osprzęt i akcesoria metalowe do kominków
i pieców, kratki kominkowe metalowe, drobnica metalowa, formy
odlewnicze metalowe, konstrukcje metalowe, dzwony i dzwonki,
kominki, kominki domowe, wkłady kominkowe, wyciągi kominowe,
kanały dymowe do kominów, paleniska, palniki piecowe, popielniki
do palenisk, ruszty piecowe, ruszty paleniskowe, wymienniki ciepła,
urządzenia i instalacje do ogrzewania, piece, urządzenia i instalacje
do oświetlania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, materiały
budowlane niemetalowe, obudowy kominków niemetalowe, kominowe deflektory niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe, przedłużacze kominowe niemetalowe, trzony kominowe niemetalowe,
kratki kominkowe niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe, kraty
do kominków, osłony do kominków, środki czyszczące do kominków
i obudów kominków, środki konserwujące do kominków i obudów ko-

(111) 293607
(220) 2016 06 23
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) JPP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) STREFA INWESTORÓW
(540)

(210) 458252

Kolor znaku: zielony, złoty, czarny
(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, analizy rynku, prognozy i analizy ekonomiczne, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 36 analizy
komputerowe informacji giełdowej, udostępnianie informacji giełdowych, sporządzanie i notowanie cen i wskaźników giełdowych,
udzielanie informacji online dotyczących giełdy papierów wartościowych z komputerowej bazy danych lub Internetu, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi w zakresie inwestycji w papiery wartościowe,
analizy finansowo-ekonomiczne, analizy inwestycji finansowych
i badania w zakresie papierów wartościowych, informacje finansowe
dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, informacje inwestycyjne, inwestycje kapitałowe, podawanie notowań cen
giełdowych, sporządzanie raportów i analiz finansowych, udzielanie
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minków, w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie
w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów, 40 odlewnictwo.

(111) 293609
(220) 2016 06 23
(210) 458256
(151) 2016 12 30
(441) 2016 08 16
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) azis
(540)

(531) 03.03.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji
włosów, środki myjące, czyszczące i piorące, kosmetyki, mydła, mydła
w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, antyperspiranty, balsamy inne
niż do celów medycznych, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, demakijaż, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki do namaczania
i prania, płyny zmiękczające do prania, preparaty do czyszczenia i dezynfekcji, proszki do prania, pasty do zębów, 5 fungicydy, herbicydy,
insektycydy, pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające,
preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania owadów, środki do tępienia
ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze.
(111) 293610
(220) 2016 06 23
(210) 458257
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) AMC SYSTEM SPÓŁKA JAWNA TOMASZ MORAWIEC, JÓZEF
ŻURAWSKI, Brzezie, PL.
(540) eco LENS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzania w wodę
oraz instalacje sanitarne, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
(111) 293611
(220) 2016 06 24
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 16
(732) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie, PL.
(540)
(540)

2405

(111) 293612
(220) 2016 06 27
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) OLCZAK MICHAŁ IPMATIC, Bydgoszcz, PL.
(540) Ultima System
(540)

(210) 458290

Kolor znaku: granatowy, szary
(531) 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 projektowanie systemów informatycznych, konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego.
(111) 293613
(220) 2016 06 27
(151) 2016 12 19
(441) 2016 08 29
(732) OLCZAK MICHAŁ IPMATIC, Bydgoszcz, PL.
(540) Ultima Process
(540)

(210) 458291

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 26.05.04, 26.05.06, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż maszyn procesowych dla kosmetyki i farmaceutyki, pośrednictwo w sprzedaży maszyn procesowych, import-eksport maszyn procesowych dla kosmetyki i farmaceutyki.
(111) 293614
(220) 2016 06 27
(210) 458294
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) MACIEJEWSKA ANNA, Radom, PL.
(540) ENGLISH bilingUal SCHOOL FBEC UE first bilingual english
certificate
(540)

(210) 458281

Kolor znaku: biały, czerwony, złoty, bęzowy, czarny
(531) 19.07.25, 25.01.19, 29.01.15, 24.01.13, 24.09.03, 24.05.03
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.11.03, 20.07.02, 26.13.25,
26.07.17
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe związane z edukacją
dzieci, 35 doradztwo zawodowe inne niż związane z edukacją i szkoleniami, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych:
ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 41 edukacja, edukacja językowa, edukacja [nauczanie], organizacja egzaminów w zakresie edukacji, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, edukacja zawodowa dla młodych
ludzi, edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą
Internetu czy ekstranetów, udzielanie informacji i przygotowywanie
raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie
zawodów w zakresie edukacji lub rozrywki, usługi szkół w zakresie
edukacji, zajęcia zorganizowane dla dzieci w zakresie rozrywki lub
edukacji, obozy letnie w zakresie rozrywki i edukacji, doradztwo zawodowe.
(111) 293615
(151) 2017 01 10

(220) 2016 06 27
(441) 2016 09 12

(210) 458297
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(732) KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Koleje Śląskie
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, zielony, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, bilety, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, druki,
formularze, blankiety, fotografie, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, obwoluty papierowe na dokumenty, okładki, ołówki,
papier firmowy, pieczątki, pióra wieczne, długopisy, prospekty, przybory do pisania, teczki na dokumenty, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, znaczki pocztowe, 25 apaszki, bluzy,
bluzki, czapki, chusty, garnitury, kamizelki, koszule, krawaty, kurtki,
mundury, peleryny, spodnie, paski, spódnice, marynarki, żakiety, garsonki, 39 usługi transportowe autobusowe, usługi informacji o transporcie, usługi transportu kolejowego, dostarczanie przesyłek, usługi
magazynowe, usługi parkingowe, organizowanie wycieczek, usługi
osób towarzyszących podróżnym, rezerwowanie miejsc na podróże,
usługi transportu podróżnych, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie i przewóz bagaży, usługi pośrednictwa w transporcie, usługi kurierskie (listy lub towary), usługi zwiedzania turystycznego.
(111) 293616
(220) 2016 06 27
(210) 458307
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 29
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) Lord home
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące, kosmetyki, mydła,
mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, antyperspiranty,
balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, demakijaż, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
środki do namaczania i prania, płyny zmiękczające do prania, preparaty do czyszczenia i dezynfekcji, proszki do prania, pasty do zębów,
4 brykiety drzewne, knoty do lamp, knoty do świec,tłuszcze
do oświetlania, wosk do oświetlania, materiały oświetleniowe, oświetleniowy gaz, parafina, pasta do obuwia, podpałki, podpałki papierowe do zapalania, pszczeli wosk, smary do obuwia, smary do skór,
świece, węgiel drzewny [paliwo], wióry drewniane na podpałkę,
5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, preparaty chemiczne do zwalczania
mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki
do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze, 6 opakowania blaszane z białej blachy, blacha [płyty, arkusze], dozowniki stałe do ręczników metalowe, druciana tkanina, folia aluminiowa, foremki do lodu
metalowe, haki do wieszania ubrań metalowe, siatki na ekrany przeciw owadom metalowe, pojemniki [kasety, paki] metalowe, pojemniki do konserw metalowe [puszki], pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki do przechowywania żywności metalowe, pudełka
z metali nieszlachetnych, puszki do konserw, metalowe skrobaczki
do obuwia [umieszczone przed drzwiami], skrobaczki do obuwia
[wycieranie obuwia], zamknięcia do pojemników metalowe, zamknięcia do pudełek metalowe, żyłki do wiązania metalowe, 7 elektryczne przyrządy do woskowania i polerowania butów, młynki
do kawy inne niż o napędzie ręcznym, krajalnice [maszyny], maszynki
do siekania mięsa, miksery elektryczne do celów domowych, młynki
do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe [w gospodarstwie domowym], młynki domowe elektryczne, oprzyrządowanie
do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych,
torby na odkurzacze, otwieracze do puszek [elektryczne], wyciskacze
do owoców elektryczne domowe, młynki do pieprzu inne niż ręczne,
prasownice, otwieracze dopuszek elektryczne, urządzenia do napowietrzania napojów, 11 ekspresy do kawy (elektryczne-), filtry
do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej, fontanny, formy do wypiekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne,
frytkownice elektryczne, grill elektryczny [wyposażenie kuchenne],
jogurt (urządzenia elektryczne do robienia-), kawa (elektryczne eks-
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presy do-), kawa (urządzenia do palenia-), kuchenki mikrofalowe, kuchenny (sprzęt-) elektryczny, lampiony, lampki elektryczne na choinkę, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, ogrzewacze
stóp (elektryczne-), ogrzewacze stóp elektryczne lub nieelektryczne,
opiekacze do chleba, owoce (aparaty do suszenia), podgrzewacze
butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze wody, poduszki
elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki na lód, prasowacze
parowe, sprzęt kuchenny (elektryczny-), sterylizacja (jednorazowe
woreczki do-), suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów,
suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, suszenie
rąk (urządzenia do-) przy umywalkach, szybkowary elektryczne,
szybkowary elektryczne (ciśnieniowe-), środki dezynfekujące (dozowniki na-) do toalet, świeczniki, żyrandole, talerze (podgrzewacze-), termofory, tostery, układanie włosów (lampy do-), urządzenia
do chłodzenia napojów, urządzenia do palenia kawy, urządzenia
do pieczenia chleba, wafle (formy do wypiekania-) elektryczne, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, włosy (suszarki do-), woda
(instalacje do dystrybucji-), woda (urządzenia do filtrowania-), zapalniczki, 16 bielizna stołowa papierowa, celuloza regenerowana (arkusze z-) do pakowania, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chusteczki do nosa [papierowe], filtry do kawy
papierowe, folia i tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza [do pakowania lub zabezpieczania w transporcie], kleje do papieru lub do użytku domowego, kokardy papierowe, opakowania do butelek z tektury lub papieru, osłony na doniczki z papieru, papier do pakowania, papier
do zawijania, papier higieniczny, papier toaletowy, papierowe maty
na siedzenia, papierowe podstawki pod karafki, pasma przylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, pojemniki
na śmietanę papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, ręczniki
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe,
śliniaki papierowe, torby na śmieci [z papieru lub z tworzyw sztucznych], torby na śmieci [z papieru lub z tworzyw sztucznych], torebki
do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, 17 gumowe nakładki do ułatwienia
odkręcania wieczek słoików, korki gumowe, taśmy uszczelniające
do drzwi i okien, torby [koperty, woreczki] z gumy do pakowania,
18 kuferki na kosmetyki [bez wyposażenia], pudełka z fibry, pudełka
ze skóry lub z skóry wtórnej, siatki na zakupy, torby [koperty, woreczki] ze skóry, do pakowania, torby na ubranie [podróżne], torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby skórzane na narzędzia,
bez zawartości, torebki, 20 kapsle do butelek niemetalowe, opakowania do butelek z drewna, stojaki do butelek, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, korki do butelek, maty do przewijania niemowląt, maty
wyjmowane do zlewów, oprawy do szczotek, ozdoby z tworzyw
sztucznych do artykułów spożywczych, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, pudelka
drewniane lub z tworzyw sztucznych, zamknięcia [wieczka, pokrywki] niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, 21 urządzenia rozpylające do aerozolu nie do celów medycznych, ampułki
szklane [pojemniki], balony szklane [pojemniki], bidony, suszarki
do bielizny, otwieracze do butelek, podgrzewacze do butelek dla
niemowląt nieelektryczne, butelki na napoje dla podróżnych, cedzaki
[przybory gospodarstwa domowego],wyroby z ceramiki dla gospodarstwa domowego, czajniki nieelektryczne, prasy do czosnku [sprzęt
kuchenny], ściereczki do czyszczenie [szmatki], przykrywki do dań
i potraw, deski do krojenia chleba, deski do prasowania, pokrowce
na deski do prasowania, osłony na doniczki nie z papieru, doniczki
na kwiaty, dozowniki niemetalowe ręczników papierowych, dozowniki papieru toaletowego,trzepaczki do dywanu nie będące maszynami, dzbanki, ekspresy do kawy nieelektryczne, elementy napinające
do odzieży, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, flaszeczki, foremki
do lodu, formy, foremki [przybory kuchenne], garnki, gąbki do celów
domowych, gąbki do makijażu, gąbki ścierne do szorowania skór,
gąbki toaletowe, przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
grille kuchenne, ircha do czyszczenia, klamerki do mocowania bielizny na sznurze, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki na przybory toaletowe mocowane na stałe, kosze do użytku domowego, deski do krojenie do kuchni, kubki, kubki z papieru
lub z tworzyw sztucznych, kubły na śmieci, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych [blendery], mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, miksery domowe nieelektryczne, miotełki do usuwania
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kurzu z mebli, miotły, miski, miski ze szkła, mopy, łapki na muchy [pułapki lub packi], mydelniczki,dozowniki na mydło, naczynia, naczynia
stołowe, termosy do napojów, szczotki do obuwia, odkurzacze nieelektryczne, otwieracze do butelek, podkładki na stół pod naczynia
nie z papieru i nie z tkanin, przyrządy do podlewania, podstawki pod
żelazka do prasowania, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki na chleb, pojemniki na słodycze, pokrowce
na deski do prasowania, pokrywki-zamknięcia do garnków, rękawice
do polerowania, materiały do polerowaniea [nabłyszczania ] z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, pudełka szklane, rękawice
do prac domowych, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze,
szczotki, tace do użytku domowego, tace do użytku domowego papierowe, talerze jednorazowego użytku, termosy, urządzenia mieszające do domowego użytku, nieelektryczne, wiadra, wykałaczki,
wyżymaczki do mopów, zastawa stołowa inna niż noże, widelce i łyżki, 22 materiały opakowaniowe [amortyzujące, wypełniające] z tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, nie z gumy, sznury, taśmy
do związywania niemetalowe, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, woreczki do prania wyrobów pończoszniczych, worki do pakowania z materiałów tekstylnych, żyłki do wiązania niemetalowe, 24 bielizna domowa, bielizna kąpielowa
[z wyjątkiem odzieży], bielizna stołowa niepapierowa, chusteczki
do nosa [tekstylne], pokrowce materiałowe na deski toaletowe, flanela sanitarna, materiały tekstylne, obrusy na stół [niepapierowe], pokrowce ochronne na meble, pokrycie na materace, ręczniki tekstylne,
rękawice kąpielowe, serwetki stołowe tekstylne, serwetki tekstylne
do demakijażu, ścierki do osuszania szkła [ręczniki], 25 bluzy, kombinezony, fartuchy [odzież], odzież papierowa, rękawiczki [odzież], śliniaki niepapierowe, t-shirty.

(111) 293617
(220) 2016 06 27
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 01
(732) WOLF JOANNA, Rokietnica, PL.
(540) AUTO WOLF
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 30 sól spożywcza o obniżonej zawartości sodu, preparaty do żywności zawierające sól spożywczą i dodatki do żywności
takie jak: substancje stanowiące substytuty soli, i/lub ekstrakty drożdżowe, i/lub hydrolizaty białka roślinnego, i/lub autolizaty drożdżowe, i/lub aromaty, i/lub glutaminiany dla celów kulinarnych, i/lub
rybo nukleotydy, i/lub przyprawy, i/lub pochodne soi, i/lub modyfikatory smaku, i/lub aminokwasy, i/lub kwasy organiczne, i/lub chemiczne przyprawy kuchenne, i/lub cukry, i/lub substancje konserwujące, i/lub regulatory kwasowości, i/lub substancje wzbogacające
wartość odżywczą, w tym minerały i przeznaczone do stosowania
w środkach spożywczych, artykułach żywnościowych, jako preparaty przyprawowe o obniżonej lub niskiej lub bardzo niskiej zawartości
sodu/soli.
(111) 293620
(220) 2016 06 27
(210) 458323
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 01
(732) POLAK MACIEJ PROSTAL ŚLUSARSTWO OGÓLNE, Bystra, PL.
(540) PROSTAL
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe, rusztowania i podesty stalowe,
panele ze stali nierdzewnej, zadaszenia i elewacje stalowe i aluminiowe, balustrady ze stali nierdzewnej i aluminiowe połączone ze stawkami drewna i/lub szkła, zbiorniki metalowe, 11 instalacje do oczyszczalni ścieków, paleniska ogrodowe stalowe, zbiorniki na wodę.

(111) 293618
(220) 2016 06 27
(210) 458319
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 16
(732) KIEŁB MAŁGORZATA, SZCZYGIEŁ STANISŁAW
PODKARPACKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ VERSUS SPÓŁKA
CYWILNA, Rzeszów, PL.
(540) Versus PODKARPACKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 doradztwo prawne, doradztwo prawne w sprawach
związanych z odszkodowaniami, usługi prawne, usługi wsparcia
prawnego, usługi prawne w zakresie mediacji.
(220) 2016 06 27
(441) 2016 08 01

(732) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń, PL.
(540) SalVim
(540)

(210) 458316

Kolor znaku: niebieski
(531) 18.01.02, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 26.01.02, 26.01.03,
27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 obsługa i naprawa samochodów, obsługa pojazdów,
obsługa samochodów powypadkowych, wulkanizacja opon, wyważanie opon.

(111) 293619
(151) 2016 12 29
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(210) 458320

(111) 293621
(220) 2016 06 27
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 16
(732) S4E SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) S4Engineers
(540)

(210) 458328

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.19, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 16 czasopisma, książki, broszury, publikacje papierowe, opakowania z papieru, tektury i z tworzyw sztucznych, druki,
druki akcydensowe, dzienniki papierowe, foldery, afisze i plakaty
z papieru i z tworzyw sztucznych, publikacje drukowane, papierowe materiały edukacyjne, szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, 41 usługi szkoleniowe i edukacyjne świadczone drogą
tradycyjną, elektroniczną i on-line w zakresie: technologii informacyjnej, informatyki, technik komputerowych, oprogramowania i programów komputerowych, aplikacji internetowych i mobilnych, usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej,
nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia
kongresów, konferencji, pokazów, wystaw w zakresie: technologii informacyjnej, informatyki, technik komputerowych, oprogramowania i programów komputerowych, aplikacji internetowych
i mobilnych, 42 pomoc w zakresie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi informacyjne w zakresie
technologii informacyjnej, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi doradztwa technicznego w zakresie
technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne
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w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej,
usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi informacyjne
dotyczące zastosowania sieci komputerowych, usługi informacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, usługi
informacyjne związane z opracowywaniem systemów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania komputerów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
oprogramowania komputerowego, usługi informacyjne związane z opracowywaniem sieci komputerowych, usługi doradcze
i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne
związane z projektowaniem oprogramowania komputerowego,
usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego,
poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa informatycznego,
testowanie sprzętu informatycznego, usługi dostawcy aplikacji [ASP], opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania
komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych
aplikacji komputerowych, hosting skomputeryzowanych danych,
plików, aplikacji i informacji, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, techniczna
obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem
strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych,
powielanie programów komputerowych, testowanie programów
komputerowych, projektowanie programów komputerowych,
tworzenie programów komputerowych, instalacja programów
komputerowych, modyfikowanie programów komputerowych,
edycja programów komputerowych, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, programowanie
stron internetowych, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie oprogramowania edukacyjnego, badania dotyczące programów komputerowych, naprawa
uszkodzonych programów komputerowych, programowanie
spersonalizowanych stron internetowych, wynajem oprogramowania i programów komputerowych, usługi analityczne dotyczące programów komputerowych, tymczasowe udostępnianie niepobieralnych programów komputerowych, pisanie programów
komputerowych, usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, doradztwo w zakresie programowania komputerów,
programowanie komputerowe dla branży energetycznej, programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, udzielanie
informacji z zakresu programów komputerowych, udostępnianie
zapasowych programów i urządzeń komputerowych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, kompilacja stron internetowych, aktualizowanie
stron internetowych, hosting stron internetowych, tworzenie
i utrzymywanie stron Internetowych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem
stron głównych i stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych do telefonów komórkowych, administracja serwerów, wynajmowanie serwerów WWW, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, instalacja,
utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego,
wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów
komputerowych, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów
komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, opracowywanie
i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, skomputeryzowana analiza danych, projektowanie
narzędzi testowych do przetwarzania danych, usługi doradztwa
technicznego dotyczące przetwarzania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania,
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przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, opracowywanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych
multimedialnych, opracowywanie sprzętu do konwertowania
danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, usługi migracji danych, opracowywanie systemów do przesyłania danych,
projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej
transmisji danych, usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, przechowywanie
danych elektronicznych, hosting skomputeryzowanych danych,
plików, aplikacji i informacji, kompresja danych do elektronicznego przechowywania, usługi w zakresie kopiowania i konwersji
danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie szyfrowania
i dekodowania danych, doradztwo związane z odzyskiwaniem
danych komputerowych, usługi w zakresie odzyskiwania danych,
usługi w zakresie zabezpieczania danych, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych,
projektowanie i opracowywanie baz danych, utrzymywanie baz
danych, usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania w bazach
danych, doradztwo w zakresie komputerowych programów baz
danych, odtwarzanie baz danych, hosting komputerowych baz
danych, wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób
trzecich, wypożyczanie nośników danych, wynajem systemów
przetwarzania danych, wypożyczanie sprzętu do przetwarzania
danych oraz komputerów, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP],
usługi w zakresie sieci komputerowej, integracja systemów
i sieci komputerowych, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, usługi informacyjne dotyczące zastosowania sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie komputerowych
sieci bezprzewodowych, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, usługi w zakresie
sieciowych zapór komputerowych, usługi informacyjne związane
z opracowywaniem sieci komputerowych, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych.

(111) 293622
(220) 2016 06 28
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) PIOTROWSKI MACIEJ MICHAŁ, Koszalin, PL.
(540) FAKTOR GLOBAL
(540)

(210) 458334

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 25.03.01, 25.07.20, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 37 budownictwo, remont budynków.
(111) 293623
(220) 2016 06 28
(210) 458345
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 16
(732) ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Ścinawka Średnia, PL.
(540) ZETKAMA Group
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, metalowe, armatura metalowa do celów przemysłowych, metalowe zasuwy do zamków, drzwi, bram i okien, odlewy
metalowe, odkuwki z metali, odkuwki ze stopów, drobne wyroby
metalowe, 7 urządzenia filtrujące, filtry jako części maszyn lub silników, zawory, kurki maszynowe, kurki-zawory z metalu jako części

Nr 7/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

2409

do maszyn, pompy, pompy hydrauliczne, narzędzia hydrauliczne,
maszyny odlewnicze i do formowania, formy odlewnicze z metalu
jako części maszyn, przyrządy i urządzenia hydrauliczne, mechaniczne, pneumatyczne sterujące procesami, 35 zarządzanie przedsiębiorstwami, usługi handlowe w zakresie sprzedaży armatury
przemysłowej i wyrobów armaturowych, urządzeń i przyrządów automatyki przemysłowej, transportowych urządzeń magazynowych,
kamer termowizyjnych, wyrobów i odlewów metalowych.

(540)

(111) 293624
(220) 2016 06 28
(210) 458346
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 16
(732) KASZTALSKA ALEKSANDRA, Katowice, PL.
(540) METRO SZTUKI
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, promocja imprez rozrywkowych, 41 fotografia, fotoreportaż, studio filmowe, organizowanie i prowadzenie koncertów
i festiwali, rozrywka (widowisko), przedstawienie teatralne, usługi
artysty muzyka (artystów muzyków), usługi artysty kompozytora,
organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, edukacja, informacja o imprezach rozrywkowych, nagrywanie filmów i studio
nagrań, organizowanie spektakli, wystawianie spektakli na żywo,
organizowanie konkursów artystycznych, udostępnianie sal koncertowych, pisanie tekstów i scenariuszy, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, 42 usługi artystów grafików i artystów malarzy.

Kolor znaku: biały, czarny, fioletowy, granatowy, szary
(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 drukowane publikacje, czasopisma, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, papier, karton i tektura, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, kalendarze, informatory papierowe i z tworzyw sztucznych, prospekty,
wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, aktówki z papieru
i tworzyw sztucznych, teczki, akwarele, albumy, materiały piśmienne, drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, kokardy papierowe, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu,
bilety, bloki do pisania, chorągiewki papierowe, emblematy, pieczęcie papierowe, kalkomanie, etykiety nie z materiału tekstylnego, flamastry, fotografie drukowane, gazety, koperty, kartki z życzeniami, karty pocztowe, materiały drukowane, torby na śmieci,
skoroszyty, notatniki, notesy podręczne, ołówki, ołówki automatyczne, pióra jako artykuły biurowe, pióra wieczne, piórniki, przybory do pisania, piśmienne przybory szkolne, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, temperówki do ołówków elektryczne
lub nieelektryczne, torebki do pakowania, 29 mięso, ekstrakty
z mięsa, galaretki mięsne, mięso konserwowane, mięso solone,
mięso wieprzowe, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożone owoce i warzywa, galaretki jadalne, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, oleje i tłuszcze
jadalne, chipsy ziemniaczane, konserwy mięsne, konserwy rybne,
żywność i artykuły spożywcze, ujęte w klasie 29, wzbogacone
w proteiny, rosół, zupy, żelatyna, daktyle, filety rybne, grzyby konserwowane, masło, potrawy z ryb, przekąski na bazie owoców, ser,
30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty,
kakao, napoje na bazie kakao, cukier, słodziki naturalne, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, substytuty kawy, mąka i produkty
zbożowe, chleb, kanapki, zboża przystosowane do spożycia dla
ludzi, wyroby cukiernicze i słodycze, galaretki owocowe, czekolada, napoje na bazie czekolady, aromaty do żywności, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, soda spożywcza, sól, musztarda, majonez, keczup, ocet, sosy (przyprawy), sosy do sałatek,
sosy mięsne, przyprawy, słód do celów spożywczych, glukoza
do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, skrobia
do celów spożywczych, zakwas, lód, ciasta, guma do żucia, kanapki, lody spożywcze, miód, wysokoproteinowe batony zbożowe,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
sadzonki, zboża nie przerobione, drzewa, krzewy, rośliny, kwiaty
naturalne, pokarm dla zwierząt, chmiel, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, soki warzywne, sorbety,
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla
palaczy, tabaka, zioła do palenia, zapałki, zapalniczki, cygara, fajki, papierosy, papierosy elektroniczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej kosmetyków, chemii, produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, artykułów oświetleniowych, artykułów gospodarstwa domowego, komputerów i artykułów związanych z komputerami, wyrobów jubilerskich, zegarmistrzowskich, Instrumentów
muzycznych, publikacji, prasy, artykułów papierniczych, wyrobów skórzanych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów skórzanych, mebli, artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek, artykułów spożywczych i przemysłowych, napojów, alkoholi, wyrobów
tytoniowych: w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni, sklepie, za pośrednictwem strony internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, zapewnianie platformy

(111) 293625
(220) 2016 06 28
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 16
(732) VANDZSURAK JANOS BE-HAPPY, Kraków, PL.
(540) BE HAPPY
(540)

(210) 458350

Kolor znaku: czarny, zielony, żółty
(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 breloczki (biżuteria), breloczki do kluczy ozdobne,
biżuteria, 28 lalki, ubranka dla lalek, latające krążki (zabawki), marionetki, misie pluszowe, pluszowe zabawki, zabawki, zabawki ruchome, zabawki wypchane, 35 agencje reklamowe, dekoracja wystaw
sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, agencje eksportowo-importowe, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(111) 293626
(220) 2016 06 28
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 16
(732) HORTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) abc OCHRONYroślin
(540)

(210) 458353

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera.
(111) 293627
(220) 2016 06 28
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 16
(732) AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) GALERIA PIASECZNO

(210) 458355
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internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego, zarządzanie
w działalności handlowej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, marketing, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, administrowanie działalności
handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, outsourcing, fakturowanie, księgowość, usługi w zakresie reklamy,
organizowanie imprez o charakterze reklamowym, dystrybucja
materiałów reklamowych i promocyjnych, a w szczególności gazetek i ulotek reklamowych, rozpowszechnianie próbek towarów,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem
środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, reklamy korespondencyjne, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, reklamy prasowe, manekiny do celów reklamowych i promowania sprzedaży, usługi reklamy za pomocą plakatów reklamowych, telemarketing, promocja sprzedaży na rzecz
osób trzecich, wynajem manekinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży, organizacja wystaw w celach handlowych
lub promocyjnych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie komputerowych baz danych, w tym pozyskiwanie i systematyzacja danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie danych w bazach
komputerowych, zarządzanie i administracja danymi w zbiorach
informatycznych, przeprowadzanie sondaży i ankiet, zbieranie
opinii, badania rynku, badania marketingowe, badania opinii publicznej, pośrednictwo w uzyskiwaniu zaproszeń na targi, okolicznościowe imprezy rozrywkowe, biznesowe, sportowe i kulturalne
oraz imprezy o charakterze reklamowym, agencje informacji handlowej, biura pośrednictwa pracy, wynajmowanie maszyn i urządzeń biurowych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób trzecich, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży
i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych
i handlowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
w zakresie organizacji imprez o charakterze handlowym, promocyjnym oraz reklamowym, 36 inwestycje kapitałowe, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie pawilonów oraz powierzchni handlowych, wynajmowanie powierzchni na cele komercyjne
w centrach handlowych, wynajmowanie powierzchni biurowej,
dzierżawa i najem majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie terenami centrów handlowych,
doradztwo finansowe, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wymiana pieniędzy, wymiana walut, kredytowanie, kredyty ratalne, administrowanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
ściąganie czynszów, informacja o powyższych usługach, 37 obsługa i naprawa samochodów, usługi stacji obsługi samochodów,
stacje paliw, usługi mycia samochodów, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, naprawa obuwia, naprawy stolarskie, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, naprawa sprzętu sportowego, usługi zegarmistrzowskie, budowa i naprawy magazynów, czyszczenie
budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
czyszczenie okien, usługi sprzątania obiektów, czyszczenie odzieży, czyszczenie pojazdów, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa telefonów, naprawa
aparatów fotograficznych, instalowanie, konserwacja i naprawy
komputerów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór i futer,
konserwacja mebli, lakierowanie, malowanie i mycie pojazdów,
naprawa odzieży, naprawy tapicerskie, konserwacja mebli, ostrzenie noży, obsługa i naprawa samochodów, odnawianie dzieł sztuki, usługi prania i prasowania, 39 organizowanie podróży, transport pasażerski, rezerwacja podróży, organizowanie wycieczek,
rezerwacja transportu, rezerwacja miejsc w środkach transportu,
w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komunikacji
i podróży, czarterowanie, przewóz ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi bagażowe,
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przenoszenie i przewóz bagaży, usługi przeprowadzek, transport
pieniędzy i rzeczy wartościowych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe, pakowanie towarów, pakowanie prezentów, składowanie towarów, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek,
transport mebli, dostarczanie towarów, dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie lub za pośrednictwem innych
środków komunikacji na odległość, logistyka transportu, dystrybucja gazet, dystrybucja wody, wynajmowanie garaży i miejsc postojowych, prowadzenie parkingu, usługi w zakresie korespondencji, dostarczanie przesyłek, usługi logistyczne, transport,
magazynowanie, wynajmowanie magazynów, usługi magazynowania towarów, usługi kurierskie w zakresie korespondencji lub
towarów, spedycja, wynajmowanie magazynów i powierzchni
magazynowej, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie rowerów, 40 wywoływanie
filmów fotograficznych, obróbka taśm filmowych, wykonywanie
odbitek i reprodukcji fotograficznych, dorabianie kluczy, usługi
punktów ksero, usługi drukowania, laminowanie, introligatorstwo, fotochemigrafia jako obróbka metalu, usługi krawieckie,
przeróbki i poprawki odzieży, oprawianie dzieł sztuki, mrożenie
żywności, wędzenie żywności, konserwowanie napojów i żywności, 41 organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie imprez okolicznościowych i biznesowych,
organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych, muzycznych,
sportowych i tanecznych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie
radiowych i telewizyjnych, fotografie I fotoreportaże, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, salony gier, organizacja
imprez sportowych, informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o wypoczynku, usługi organizacji imprez karaoke, usługi publikowania
książek, wypożyczanie książek, obsługa sal kinowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń, organizowanie
i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, zjazdów, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, usługi parków rozrywki, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów fitness, usługi klubów zdrowia, publikowanie i wypożyczanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, rezerwacja miejsc na spektakle, kina, 43 usługi gastronomiczne, bary
szybkiej obsługi, snack bary, stołówki, bufety, kafeterie, kawiarnie,
restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, szkolenia, konferencje i pokazy, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub studiów filmowych,
usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych,
44 salony fryzjerskie, salony piękności, salony kosmetyczne, usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi solarium, fizjoterapia,
fizykoterapia, masaż, manicure, aromaterapia, ogrodnictwo, układanie kompozycji kwiatowych, opieka pielęgniarska, medyczna,
opieka zdrowotna, usługi salonów optycznych, chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, transport chorych, pomoc weterynaryjna,
porady w zakresie farmakologii, sporządzanie receptur w aptekach, usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi doradcze
w dziedzinie zdrowia i urody, ośrodki zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medycyny alternatywnej, usługi wizażystów.

(111) 293628
(220) 2016 06 28
(210) 458359
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSKOLIWA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) PKS GDAŃSK-OLIWA SA
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(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 01.17.25, 24.15.03, 24.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 logistyka transportu, dostarczanie informacji dotyczących transportu, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu
promami, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, świadczenie usług w zakresie magazynowania towarów transportowanych
drogą wodną, transport i składowanie.
(111) 293629
(220) 2016 06 28
(210) 458364
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 16
(732) Noxell Corporation, Hunt Valley, US.
(540) HEALTHY SKIN HARMONY MIRACLE FOUNDATION
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 293630
(220) 2016 06 29
(210) 458379
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 01
(732) TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) OLICLEAN BOSMAN
(510), (511) 1 odtłuszczacze stosowane w procesach produkcyjnych,
2 farby, lakiery, środki chemiczne zapobiegające korozji, 35 usługi selekcji i przedstawienia asortymentu usług związanych ze sprzedażą
farb, lakierów i środków zapobiegających korozji tak, aby ich nabywca
mógł dokonać między nimi wyboru-prowadzone tradycyjnie lub on-line, w tym za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie usług promocji i sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 293631
(220) 2016 06 29
(210) 458392
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 16
(732) AJAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaworzno, PL.
(540) Mój Wybór Pyszna z masłem
(540)
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(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnopomarańczowy, czerwony,
jasnoczerwony, różowy, złoty, żółty, jasnożółty, zielony,
jasnozielony, niebieski, fioletowy, biały, szary, srebrny,
jasnobrązowy, brązowy, czarny
(531) 01.03.13, 03.04.07, 03.04.13, 05.01.10, 08.01.23, 09.01.10,
09.05.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, dżemy, galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, kefir, koktajle mleczne,
kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło
kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców suszonych, mrożone
owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek, oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane, orzechy jadalne, orzechy laskowe
preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki arachidowe
przetworzone, owoce suszone, kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane, pestki słonecznika, preparowane orzechy
pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane,
suszone i gotowane, wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych,
ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe,
mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki do ciast, muesli, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, przekąski wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe,
31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe, orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże,
orzechy laskowe świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże,
surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.
(111) 293633
(220) 2016 06 29
(210) 458395
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) WYSZUKANE PRZYJEMNOŚCI BAKALLAND O!ŻESZ SEZAM
arachid w miodzie i sezamie UWAGA!!! FRAJDA Z CHRUPANIA
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czerwony, żółty, fioletowy, niebieski
(531) 05.13.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 oleje jadalne, tłuszcze jadalne w tym masło, masło
klarowane.
(111) 293632
(220) 2016 06 29
(210) 458393
(151) 2016 12 02
(441) 2016 08 01
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) WYSZUKANE PRZYJEMNOŚCI BAKALLAND LOVE LAS
żurawina z sokiem z jagód migdał muśnięty czekoladą UWAGA!!!
ROZKOCHASZ SIĘ W SMAKU

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, jasnobrązowy,
jasnoczerwony, jasnopomarańczowy, jasnożółty, jasnozielony,
pomarańczowy, szary, srebrny, złoty, żółty, zielony
(531) 01.03.01, 03.02.13, 08.01.09, 08.01.10, 06.06.02, 06.06.03,
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27.05.01, 09.05.15, 29.01.15
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, dżemy, galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, kefir, koktajle
mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców
suszonych, mrożone owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek,
oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane,
orzechy jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce suszone,
kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane,
pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory
warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane,
wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe, mieszanki
płatków zbóż i bakalii, mieszanki do ciast, muesli, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe,
przekąski wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce,
wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy,
orzechy kokosowe, orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże,
orzechy laskowe świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże, surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.
(111) 293634
(220) 2016 06 29
(210) 458396
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) WYSZUKANE PRZYJEMNOŚCI BAKALLAND CUD MIÓD
nerkowiec w miodzie kukurydza miodowa UWAGA!!! NIEBIAŃSKA
SŁODYCZ
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, jasnoczerwony,
jasnobrązowy, jasnopomarańczowy, jasnożółty, srebrny, szary,
pomarańczowy, zielony, złoty, żółty
(531) 01.03.01, 03.13.04, 03.13.05, 06.07.07, 06.19.01, 08.01.09,
08.01.19, 05.07.06, 27.05.01, 29.01.15, 09.05.15
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, dżemy,
galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, kefir, koktajle
mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców
suszonych, mrożone owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek,
oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane,
orzechy jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce suszone,
kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane,
pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory
warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków
zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych, ciasta,
ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe,
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mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki do ciast, muesli, płatki
zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe,
przekąski zbożowe, przekąski wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce],
nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe, orzechy w łupinach,
orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże, surowe orzechy, ziarna naturalne,
ziarna nieprzetworzone.

(111) 293635
(220) 2016 06 29
(210) 458397
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) WYSZUKANE PRZYJEMNOŚCI BAKALLAND KOKO LOKO kokos
w czekoladzie nerkowiec w kokosie UWAGA!!! STREFA EGZOTYCZEJ
ROZKOSZY
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, jasnobrązowy,
jasnoczerwony, jasnopomarańczowy, jasnozielony, jasnożółty,
pomarańczowy, srebrny, szary, zielony, żółty, złoty, niebieski
(531) 01.03.01, 06.06.03, 06.06.25, 08.01.09, 08.01.19, 09.05.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, dżemy,
galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, kefir, koktajle
mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców
suszonych, mrożone owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek,
oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane,
orzechy jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce suszone,
kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane,
pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory
warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków
zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych, ciasta,
ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe,
mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki do ciast, muesli, płatki
zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe,
przekąski zbożowe, przekąski wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce],
nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe, orzechy w łupinach,
orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże, surowe orzechy, ziarna naturalne,
ziarna nieprzetworzone.
(111) 293636
(220) 2016 06 29
(210) 458399
(151) 2016 12 02
(441) 2016 08 01
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) WYSZUKANE PRZYJEMNOŚCI SŁONA ONA kukurydza
prażona, solona UWAGA!!! WCIĄGAJĄCA PRZEKĄSKA
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(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnopomarańczowy, złoty,
żółty, jasnożółty, zielony, jasnozielony, biały, szary, srebrny,
jasnobrązowy, brązowy, czarny
(531) 01.03.13, 03.04.04, 03.04.13, 05.11.13, 06.19.11, 09.05.15,
26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, dżemy,
galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, kefir, koktajle
mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne,
nadzienie bakaliowe, mak, marmolady, masło arachidowe, masło
czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki
owoców suszonych, mrożone owoce, oliwki konserwowane, oliwa
z oliwek, oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowane, orzechy
łuskane, orzechy jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone,
owoce suszone, kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane, pestki słonecznika, preparowane orzechy
pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski
na bazie owoców, przetwory warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa
konserwowane, suszone i gotowane, wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych,
chipsy z produktów zbożowych, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste,
cukierki, czekolada, galaretki owocowe, mieszanki płatków zbóż
i bakalii, mieszanki do ciast, muesli, płatki zbożowe śniadaniowe,
pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przekąski wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe,
31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe, orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe świeże, orzechy świeże, otręby
zbożowe, pestki świeże, surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna
nieprzetworzone.
(111) 293637
(220) 2016 06 29
(210) 458401
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) AUTOMOBILKLUB POLSKI, Warszawa, PL.
(540) RUNDA RMPST RAJD POLSKIE SAFARI PZM AUTOMOBILKLUB
POLSKI
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, czarny, czerwony, biały, żółty
(531) 03.07.02, 24.05.25, 24.09.21, 24.15.11, 25.07.04, 26.05.06,
26.05.08, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 wynajmowanie nośników reklamowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie obiektów sportowych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie obozów
sportów.
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(111) 293638
(220) 2016 06 30
(210) 458430
(151) 2016 12 12
(441) 2016 08 16
(732) CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN SPÓŁKA
CYWILNA, Grójec, PL.
(540) VA BANQUE
(510), (511) 34 fajki, fajka wodna, tabaka, papierosy, tytoń, tytoń fajkowy, gilzy papierosowe, bibułki papierosowe, filtry do papierosów,
akcesoria dla palaczy, akcesoria do fajki wodnej, węgiel zapalający
do fajki wodnej, zapałki.
(111) 293639
(220) 2016 07 06
(210) 458742
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) ARCHIWA KUJAWSKO-POMORSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) ARCHIWA KUJAWSKO-POMORSKIE
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 07.01.01, 07.01.03, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły do pakowania i przechowywania z papieru i/
lub kartonu, 35 księgowość, administracja, usługi biurowe, 39 magazynowanie dokumentów archiwalnych.
(111) 293640
(220) 2016 07 24
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) FASTYN RENATA, Brwinów, PL.
(540) Serwisanci
(540)

(210) 459488

Kolor znaku: zielony, czerwony, czarny
(531) 24.15.01, 24.15.11, 24.15.15, 24.15.21, 25.07.01, 25.07.07, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny
do komputerów, oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do pobrania,
elektroniczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, 35 analiza danych biznesowych, analiza zarządzania w biznesie, analiza
procesów biznesowych przedsiębiorstw, usługi sprzedaży następujących towarów: komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie komputerowe, elektroniczne nośniki danych,
optyczne nośniki danych, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni,
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi
w niniejszej klasie, 37 instalowanie, konserwowanie i naprawianie
komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, instalacja i rozbudowa sieci
komputerowych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania
oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe związane
z komputerami, kursy komputerowe związane ze sprzętem komputerowym, kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
i oprogramowania komputerowego, 42 instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, projektowanie,
wypożyczanie, powielanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie i utrzymanie systemów informatycznych, konfiguracja oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa informatycznego, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie sieci komputerowych, opracowywanie sieci komputerowych, konfiguracja systemów i sieci kom-
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puterowych, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych,
kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, audyt
systemów komputerowych, audyt oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, elektroniczna
konwersja danych lub programów, odzyskiwanie danych komputerowych, programowanie komputerowe, wypożyczanie komputerów,
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie serwerów,
hosting stron internetowych, portali internetowych, serwerów i platform internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, prowadzenie portali internetowych dla osób trzecich, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wynajmowanie zasobów serwerów.

(111) 293641
(220) 2016 06 30
(210) 458448
(151) 2016 12 12
(441) 2016 08 16
(732) STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA
EKON, Warszawa, PL.
(540) ekon STOWARZYSZENIE
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, żółty, czarny, pomarańczowy
(531) 03.13.16, 19.01.11, 05.03.13, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 segregacja i odbiór odpadów opakowaniowych (surowców wtórnych) z punktów usługowo-handlowych, domków jednorodzinnych i mieszkań, 40 doradztwo w zakresie organizowania
i kierowania selektywną zbiórką odpadów, 41 organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie edukacji ekologicznej.
(111) 293642
(220) 2016 06 30
(210) 458454
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 16
(732) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna, PL.
(540) WOJNA DOMOWA
(510), (511) 28 gry planszowe.
(111) 293643
(220) 2016 07 01
(151) 2016 12 12
(441) 2016 08 16
(732) ELEWARR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ELEWARR
(540)

(210) 458467

(540) RoWex SŁOŃCE
WYSOKOKALORYCZNY
(540)
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Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 05.05.21, 05.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 węgiel, węgiel o niskiej zawartości popiołu, węgiel
o niskiej zawartości siarki.
(111) 293645
(220) 2016 07 01
(151) 2016 12 27
(441) 2016 09 12
(732) GRUPA RX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GdzieSkierowac24
(540)

(210) 458474

Kolor znaku: fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 41 publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
44 pomoc medyczna.
(111) 293646
(220) 2016 07 01
(151) 2016 12 27
(441) 2016 09 12
(732) GRUPA RX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MedPanel24
(540)

(210) 458475

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.11.03, 29.01.12
(510), (511) 41 publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
44 pomoc medyczna.
(111) 293647
(220) 2016 07 01
(151) 2016 12 27
(441) 2016 09 12
(732) GRUPA RX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Konsylium24.pl LEKARZE DLA LEKARZY
(540)

(210) 458477

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 06.19.17, 07.01.14, 26.07.25, 26.11.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 31 nasiona zbóż, kukurydzy i roślin oleistych, 35 sprzedaż zbóż, kukurydzy i nasion roślin oleistych, 39 składowanie nasion
zbóż ARR oraz własnych oraz na zlecenie osób trzecich.

Kolor znaku: ciemnoczerwony, ciemnozielony
(531) 01.15.11, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
44 pomoc medyczna.

(111) 293644
(220) 2016 07 01
(151) 2016 12 12
(441) 2016 08 16
(732) ROWEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Podlaska, PL.

(111) 293648
(220) 2016 07 01
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOM MARZEŃ

(210) 458470

(210) 458484
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(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, granatowy, jasnoniebieski,
niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 20.05.07, 20.05.99
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne 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, kablowego i światłowodowego,
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym
PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video
Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów,
przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem
komputerowym, programy komputerowe 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 radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii 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 informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących
działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu
i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu
i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisy-
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wania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia,
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek,
czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych
towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki,
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui
skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki,
konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki
polo, krawaty, 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, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki,
piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki,
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki 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 ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania 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 przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem
wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych,
umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie
informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych
usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie
serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików
w formacie 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, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych
z i do sieci lokalnej (Local Area Network) jak również umożliwianie
dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu 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 konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usług automatycznego zapi-
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sywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców 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 filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze:
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi projektowe dotyczące
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i rozwojowe
dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego,
opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie
komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania
i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych,
opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(111) 293649
(220) 2016 07 04
(210) 458525
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) cotton cloud
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.11.14, 05.05.21
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce.
(111) 293650
(220) 2016 07 04
(210) 458536
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) optima
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, pomarańczowy, granatowy
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi w zakresie promocji usług finansowych i płatniczych dla konsumentów, marketing, reklama, reklama internetowa, reklama radiowa i telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych promujących usługi finansowe i płatnicze dla konsumentów, informacja handlowa dla konsumentów, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, 36 Usługi finansowe dla
konsumentów, doradztwo finansowe dla konsumentów, udzielanie pożyczek i kredytów dla konsumentów, windykacja należności
dla konsumentów, informacja finansowa dla konsumentów, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze dla konsumentów,
skomputeryzowane usługi finansowe dla konsumentów, gwarancje
i poręczenia finansowe dla konsumentów, analizy, oceny, prognozy
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finansowe dla konsumentów, organizowanie sprzedaży pożyczek dla
konsumentów, prowadzenie i obsługa kart płatniczych, kredytowych
i innych związanych z realizacją usług bankowych dla konsumentów,
usługi ubezpieczeniowe dla konsumentów..

(111) 293651
(220) 2016 07 04
(210) 458537
(151) 2016 12 23
(441) 2016 08 29
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) CARRERA
(510), (511) 29 bita śmietana, jogurt, kefir, koktajle mleczne, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko migdałowe do celów
kulinarnych, mleko proteinowe, mleko ryżowe jako substytut mleka,
mleko sojowe jako namiastka mleka, mleko z orzeszków ziemnych
do celów kulinarnych, napoje mleczne z przewagą mleka, śmietana
jako produkty mleczarskie, zsiadłe mleko, 30 preparaty usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy, napoje na bazie czekolady,
herbata, jogurt mrożony jako lody spożywcze, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, napoje na bazie kawy, lody spożywcze,
środki wiążące do lodów spożywczych, lód do napojów chłodzących,
lód naturalny lub sztuczny, herbata mrożona, napoje czekoladowe
z mlekiem, kawa, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje
na bazie kawy, lody spożywcze w proszku, sorbety jako lody, 32 koktajle bezalkoholowe, mleko migdałowe jako napój, mleko orzechowe
jako napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie
soi, inne niż substytuty mleka, napoje serwatkowe, mleko z orzechów jako napoje bezalkoholowe, sorbety jako napoje.
(111) 293652
(220) 2016 07 04
(210) 458538
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 16
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) FRUCTONADA
(510), (511) 30 napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbata,
kakao, napoje na bazie kakao, kawa, napoje na bazie kawy, kawa
niepalona, kawa nienaturalna, napary inne niż do celów leczniczych,
aromaty do napojów (inne niż esencje), napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje
na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
substytuty kawy, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciąg
z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji
napojów, wody gazowane, pastylki do napojów gazowanych, proszki do napojów gazowanych, piwo imbirowe, sok jabłkowy, koktajle
bezalkoholowe, kwas chlebowy (napoje bezalkoholowe), lemoniada, syropy do lemoniady, woda litowa, wody mineralne (napoje),
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, mleko migdałowe (napój),
mleko orzechowe (napoje bezalkoholowe), napoje bezalkoholowe,
esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów,
syropy do napojów, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie
soi, inne niż substytuty mleka, bezalkoholowe napoje owocowe, orszada, mleko z orzechów (napoje bezalkoholowe), bezalkoholowe
napoje z owoców, soki owocowe, bezalkoholowe nektary owocowe,
piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy (napój), napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, woda selcerska, napoje serwatkowe, sok jabłkowy,
soki owocowe, soki warzywne (napoje), sorbety (napoje), woda stołowa, moszcz winogronowy niesfermentowany, woda (napoje), woda
mineralna (napoje), woda sodowa, 33 napoje alkoholowe, aperitify,
curacao, napoje alkoholowe destylowane, wino gruszecznik, cydr,
jabłecznik (napój alkoholowy), kirsz (alkohol na bazie wiśni), koktajle, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje
alkoholowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, piquette-wino z wytłoczyn winogronowych, wino, wódka.
(111) 293653
(220) 2016 07 04
(210) 458540
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 16
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) PENGUIN GANG
(510), (511) 29 anchois, filety rybne, flaki, homary nieżywe, przetworzona ikra rybia, jadalne jaja ślimacze, kawior, konserwy rybne, krewetki nieżywe, nieżywe krewetki różowe, nieżywe langusty, martwy
łosoś, małże nieżywe (mięczaki), małże nieżywe, małże jadalne nieżywe, miąższ owoców, owoce mrożone, ostrygi nieżywe, poczwarki
jedwabnika jadalne, potrawy z ryb dla ludzi, przeciery rybne, prze-
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ciery warzywne, pulpa owocowa (miazga owocowa), raki nieżywe,
żywność produkowana z ryb, ryby konserwowane, ryby nieżywe,
ryby solone, sardynki martwe, skorupiaki nieżywe, strzykwy nieżywe, śledzie martwe, tuńczyk martwy, warzywa gotowane, żywność
przygotowana z ryb, 30 ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, galaretki
owocowe (słodycze), gotowe potrawy oparte na kluskach, herbata
mrożona, jogurt mrożony (lody spożywcze), kluski, lody spożywcze,
środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku,
lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, herbata
mrożona, mrożony jogurt (lody spożywcze), pizze, lody spożywcze
w proszku, sajgonki, sorbety (lody), środki wiążące do lodów spożywczych, sushi, tarty z owocami, 31 algi spożywcze dla ludzi i zwierząt,
wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt.

(111) 293654
(220) 2016 07 04
(210) 458569
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) DTC-MD
(510), (511) 7 elektryczne napędy silnikowe na prąd zmienny,
12 elektryczne napędy do pojazdów.
(111) 293655
(220) 2016 07 04
(210) 458570
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) DTC-MD
(540)

Kolor znaku: różowy, jasnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne napędy silnikowe na prąd zmienny,
12 elektryczne napędy do pojazdów.
(111) 293656
(220) 2016 07 04
(210) 458572
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) DTC-MD
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne napędy silnikowe na prąd zmienny,
12 elektryczne napędy do pojazdów.
(111) 293657
(220) 2016 07 04
(210) 458573
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) DTC-MD
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 elektryczne napędy silnikowe na prąd zmienny,
12 elektryczne napędy do pojazdów.
(111) 293658
(220) 2016 07 04
(210) 458575
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
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(540) CDDP SYSTEM
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej w układach zasilających trakcji elektrycznej, programy komputerowe do układów zasilających trakcji elektrycznej,
42 projektowanie systemów elektrycznych do zasilania trakcji elektrycznej, projektowanie systemów informatycznych do układów zasilania trakcji elektrycznej, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych wykorzystywanych w systemach
trakcji elektrycznej, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego w systemach trakcji elektrycznej, analizy
komputerowe systemów trakcji elektrycznej, w szczególności układów zasilania trakcji elektrycznej.
(111) 293659
(220) 2016 07 04
(210) 458576
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) CDDP SYSTEM
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej w układach zasilających trakcji elektrycznej, programy komputerowe do układów zasilających trakcji elektrycznej,
42 projektowanie systemów elektrycznych do zasilania trakcji elektrycznej, projektowanie systemów informatycznych do układów zasilania trakcji elektrycznej, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych wykorzystywanych w systemach
trakcji elektrycznej, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego w systemach trakcji elektrycznej, analizy
komputerowe systemów trakcji elektrycznej, w szczególności układów zasilania trakcji elektrycznej.
(111) 293660
(220) 2016 07 04
(210) 458577
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) CDDP SYSTEM
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej w układach zasilających trakcji elektrycznej, programy komputerowe do układów zasilających trakcji elektrycznej,
42 projektowanie systemów elektrycznych do zasilania trakcji elektrycznej, projektowanie systemów informatycznych do układów zasilania trakcji elektrycznej, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych wykorzystywanych w systemach
trakcji elektrycznej, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego w systemach trakcji elektrycznej, analizy
komputerowe systemów trakcji elektrycznej, w szczególności układów zasilania trakcji elektrycznej.
(111) 293661
(220) 2016 04 15
(151) 2017 01 25
(441) 2016 08 16
(732) WĄSIKIEWICZ MATEUSZ, Bielsko-Biała, PL.
(540) BryZa
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05

(210) 454952

2418

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 32 napoje, napoje bezalkoholowe, napoje mineralne,
napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, soki, soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo-warzywne, wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe, nektary owocowe, syropy, sorbety będące napojami, esencje do produkcji napojów, pastylki do napojów
gazowanych, proszki do napojów gazowanych, woda gazowana,
woda niegazowana, woda stołowa, woda sodowa, woda mineralna gazowana, woda mineralna niegazowana, wody mineralne
smakowe.

(111) 293662
(220) 2016 04 16
(210) 454977
(151) 2017 01 24
(441) 2016 07 18
(732) TVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) Szlagierowa LISTA TVS
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04,
29.01.06
(510), (511) 38 usługi w zakresie: emisji radiowej i telewizyjnej,
świadczenia łączności poprzez terminale komputerowe, transmisji
programów radiowych i telewizyjnych za pomocą nadajników naziemnych, satelitarnych, telewizji kablowej, telewizji interaktywnej,
nadawanie bezprzewodowe, usługi w zakresie przesyłu danych
przez łącza telefoniczne i za pomocą telefonii komórkowej, usługi
udostępniania internetowego forum dyskusyjnego.
(111) 293663
(220) 2016 04 16
(210) 454981
(151) 2017 01 24
(441) 2016 07 18
(732) STYCZYŃSKA ANNA PUNKT JEŹDZIECKI, Warszawa, PL.
(540) PUNKT JEŹDZIECKI
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 03.03.01, 03.03.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.04, 26.01.15,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
sprzęt do jazdy konnej, artykuły odzieżowe dla koni, artykuły
do owijania nóg koni, wyroby rymarskie, uprząż konna, osprzęt
do uprzęży, chomąta dla koni, derki na konie, derki na siodła końskie, czapraki pod siodła końskie, puśliska, wytok [element rzędu
końskiego], ochraniacze na kopyta, ochraniacze na nogi i bandaże
na kolana dla koni, maski na łby końskie, klapy na oczy dla koni
[uprząż], lonże do szkolenia koni, łykawki dla koni, naczółki dla
koni, nakolanniki dla koni, ochraniacze na nogi i bandaże na kolana dla koni, okrycia dla koni, uzdy dla koni, uździenice dla koni,
wędzidła dla koni, strzemiona, siodła do jazdy konnej, szczotki dla
koni, karma dla koni, pasza dla koni, suplementy diety dla zwierząt,
kosmetyki dla zwierząt, preparaty do pielęgnacji zwierząt, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie], kaski do jazdy konnej, buty do jazdy konnej, rękawice jeździeckie, kurtki jeździeckie,
spodnie do jeździectwa, bryczesy, przyczepy do przewozu koni,
boksy dla koni [konstrukcje] z metalu, zmechanizowane karuzele dla koni, przeszkody i akcesoria do celów sportu jeździeckiego
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i do prowadzenia turniejów jeździeckich, bieżnie do treningów
dla koni, stajnie, przenośne stajnie metalowe dla koni, stajnie
[konstrukcje], niemetalowe dla koni, 39 transport koni.

(111) 293664
(220) 2016 04 18
(151) 2017 01 23
(441) 2016 06 20
(732) CZUBA BARTOSZ, Katowice, PL.
(540) SONOMEDICO
(540)

(210) 455010

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi specjalistycznych gabinetów
lekarskich, fizjoterapia, rehabilitacja, opieka zdrowotna, usługi diagnostyczne w zakresie położnictwa i ginekologii, ultrasonograficzne
usługi diagnostyczne.
(111) 293665
(220) 2016 04 18
(210) 455076
(151) 2017 01 16
(441) 2016 06 20
(732) BOOKSYSTEM PIOTR I JÓZEF WOJCIESZEK SPÓŁKA JAWNA,
Radom, PL.
(540) BookSystem BS dystrybucja z klasą
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski
(531) 26.11.01, 26.11.11, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administracja działalności handlowej, 39 transport, pakowanie i składanie
towarów.
(111) 293666
(220) 2016 04 19
(210) 455208
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL.
(540) PROTEKT PLUS
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 293667
(220) 2016 04 19
(210) 455209
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL.
(540) DOBLER
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 293668
(220) 2016 04 19
(210) 455210
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL.
(540) CAYMAN
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 293669
(220) 2016 04 21
(210) 455294
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) ZIÓŁKOWSKA PAULINA, Warszawa, PL.
(540) NINKI
(510), (511) 18 worki, sakiewki, torebki, kosmetyczki, saszetki wykonane ze skóry i imitacji skóry, 24 koce, zasłony, poszewki, pościel, prześcieradła, ręczniki jako tekstylia i wyroby włókiennicze,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 293670
(220) 2016 04 21
(210) 455313
(151) 2017 01 23
(441) 2016 06 20
(732) MIERZWIŃSKI MICHAŁ MICHAŁ MIERZWIŃSKI MM
PARTNERS, Kwirynów, PL.
(540) Blue Nature PRODUCTS
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(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.06, 29.01.12
(510), (511) 3 olejki do aromaterapii do użytku kosmetycznego,
olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki do ciała, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych,
maseczki do skóry jako kosmetyki, maseczki do ciała, maseczki
do twarzy, maseczki do włosów, 5 suplementy diety i preparaty
dietetyczne, suplementy żywnościowe, białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze,
suplementy ziołowe w płynie, kolagen do celów medycznych, sole
wód mineralnych, sole mineralne do kąpieli, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa
jako syropy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, lód.
(111) 293671
(220) 2016 04 21
(210) 455335
(151) 2017 01 23
(441) 2016 06 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE
TES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niwki Daleszyckie, PL.
(540) PRINCE OXY
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.02, 29.01.04, 29.01.06, 29.01.13
(510), (511) 19 dachowe pokrycia niemetalowe, papy, papy asfaltowe, papy asfaltowe oksydowane.
(111) 293672
(220) 2016 04 21
(210) 455337
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE
TES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niwki Daleszyckie, PL.
(540) ADEPT ECO
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, dachowe pokrycia niemetalowe, papy, papy asfaltowe.
(111) 293673
(220) 2016 04 22
(210) 455369
(151) 2016 11 08
(441) 2016 07 04
(732) JANICKA MARTA JOANNA MARTA JANICKA, Warszawa, PL.
(540) murky
(540)

(531) 27.05.01

2419

(510), (511) 25 apaszki, bielizna osobista, bluzy, buty, czapki, garnitury, gorsety, kamizelki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule,
krawaty, kurtki, legginsy, nakrycia głowy, odzież z dzianiny, odzież
z dżerseju, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie,
paski, płaszcze, rajstopy, skarpetki, rękawiczki, spodnie, spódnice,
stroje kąpielowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, T-shirty, 35 organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów
w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, dekorowanie wystaw sklepowych, public
relations, organizacja i prowadzenie kampanii promocyjnych i reklamowych także za pośrednictwem internetu, informacja handlowa,
sprzedaż także za pośrednictwem internetu odzieży, nakryć głowy,
dodatków wykończeniowych i ozdobnych, 42 usługi projektantów
mody i stylistów, projektowanie odzieży, nakryć głowy oraz dodatków wykończeniowych i ozdobnych, tworzenie projektów z zakresu
wzornictwa przemysłowego, projektowanie wzorów tkanin.

(111) 293674
(220) 2016 04 22
(210) 455414
(151) 2017 01 25
(441) 2016 08 16
(732) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki, PL.
(540) TONNY SEE YOU TRENDY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary
ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria do okularów,
oprawki do okularów, futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki
do okularów, sznurki do okularów, 14 breloki, biżuteria, bransoletki,
broszki, ozdoby jako biżuteria, oprawki okularów z metali szlachetnych, kolczyki, łańcuszki, spinki do mankietów, etui na zegarki, zegarki, bransoletki do zegarków, koperty do zegarków, zegary, medaliony, naszyjniki, obrączki, szpilki ozdobne, sprzączki do zegarków
z metali szlachetnych, szpilki ozdobne, 18 dyplomatki, aktówki kufry, torby, torebki, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne,
torby szkolne, teczki, tornistry, etui na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski skórzane, plecaki, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, walizki, walizy,
nosidełka dla dzieci, futra, skórzane pudła na kapelusze, łańcuszki
do portfeli nie z metali szlachetnych, siatki na zakupy, pokrowce
podróżne na ubrania, 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry,
obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, bielizna, kurtki, bluzy,
szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T-shirty, koszule, bluzki,
pulowery, rękawiczki, wkładki do butów antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy do butów,
paski do butów, podeszwy do butów, pantofle, drewniaki, klapki,
sandały, getry, kamizelki, kapelusze, czapki, odzież sportowa, stroje i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, leginsy, marynarki, spodnie, nauszniki, palta, peleryny,
piżamy, pończochy, skarpetki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, kombinezony, 26 błyskotki do ubrań, broszki jako dodatki ubraniowe, ozdoby
do kapeluszy i obuwia nie z metali szlachetnych, kokardy do włosów,
koronkowe ozdoby, ozdoby do włosów, wsuwki do włosów, spinki
do włosów, spinki układające włosy, zatrzaski, opaski na włosy, lamety (ozdoby odzieży), opaski na ręce, emblematy ozdobne, ozdoby do włosów, zapięcia do pasków, pióra (dodatki do ubrań), hafty
srebrne, zapięcia do szelek, dekoracyjne akcesoria do włosów, gumki
do włosów, sztuczne włosy, sztuczne kwiaty, szpilki do układania
włosów, treski z włosów, warkocze z włosów, włosy sztuczne, wstążki
do włosów, wsuwki do włosów, 35 sprzedaż artykułów medycznych
o przeznaczeniu okulistycznym szkieł i oprawek do okularów, soczewek kontaktowych, płynów do soczewek kontaktowych oraz sprzętu
do diagnozy medycznej w okulistyce dla gabinetów okulistycznych
i zakładów optycznych, poprzez zgrupowanie na rzecz osób trzecich
tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
w hurtowni i w sklepie także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu, 41 usługi w zakresie prowadzenia działalności
szkoleniowej i edukacyjnej o tematyce handlowej i medycznej, okuli-
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stycznej, organizowanie i prowadzenie zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów o tematyce handlowej i medycznej, okulistycznej.

(111) 293675
(220) 2016 04 25
(210) 455565
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) DIALCOM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Bilety24
(510), (511) 41 usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe.
(111) 293676
(220) 2016 04 27
(210) 455640
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) FUNDACJA AKCELERACJI NARODOWEJ, Warszawa, PL.
(540) WOLĘ WOLNOŚĆ.PL RZECZPOSPOLITA ŚWIADOMYCH
OBYWATELI
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 03.07.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, nośniki dźwięku,
tekstu i obrazu zapisane w formacie przystosowanym do odtwarzania przez komputery i telefony komórkowe, zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, w tym płyty fonograficzne, płyty cd i dvd, dyski
optyczne przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multimedialnych, audiobooki, e-booki, publikacje elektroniczne, e-prasa, filmy do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki muzyczne do pobierania, filmy wideo, filmy animowane, nośniki dźwięku, tekstu
i obrazu zapisane w formacie mp3, oprogramowanie, oprogramowanie społecznościowe, programy komputerowe, w tym oprogramowanie do odtwarzania e-booków, interaktywne multimedialne programy komputerowe, 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma,
książki, druki, albumy, albumy upamiętniające wydarzenia, publikacje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, obrazy i zdjęcia, fotografie, reprodukcje, reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, foldery,
broszury, prospekty, katalogi, materiały informacyjne i reklamowe,
materiały drukowane, wykresy, drukowane wykresy, afisze, plakaty,
szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, banery wystawowe z papieru, w tym banery zwijane,
pióra i długopisy, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
wyroby z kartonu, a mianowicie karton, dzieła sztuki oraz figurki
z kartonu, ozdoby do ołówków, karton z miazgi drzewnej, modele
architektoniczne, dekoracje na stół z kartonu, kartonowe maty stołowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z kartonu,
transparenty z kartonu, flagi z kartonu, proporczyki z kartonu, zawieszki kartonowe, ramki z kartonu, kartonowe standy wystawowe,
banery wystawowe z kartonu, w tym banery zwijane, plansze z kartonu, szyldy reklamowe wykonane z kartonu, tablice reklamowe
z kartonu, stojaki wykonane z kartonu, stoiska wystawowe wykonane z kartonu, ścianki wystawiennicze wykonane z kartonu, ekspozytory z kartonu, segregatory do prezentowania z kartonu, wystawowe
kartonowe pudełka, artykuły papierowe, a mianowicie artykuły papiernicze, artykuły papiernicze do pisania, biurowe artykuły papiernicze, upominkowe artykuły papiernicze, artykuły papiernicze
na przyjęcia, papier, arkusze papieru, notesy, pinezki, szpilki, zawiadomienia, bloki, zszywki, teczki, pojemniki na artykuły papiernicze,
taśmy kauczukowe, klejąca taśma, teczki papierowe, okładki, obwoluty, karty indeksowe, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania,
dekoracje na stół z papieru, maty papierowe, papierowe podkładki
stołowe, podkładki samoprzylepne, papierowe podstawki, transparenty z papieru, flagi z papieru, proporczyki z papieru, zawieszki papierowe, szyldy reklamowe wykonane z papieru, tablice reklamowe
z papieru, papierowe standy wystawowe, stojaki wykonane z papieru, reklamowe banery wystawowe z papieru, plansze z papieru, stoiska wystawowe wykonane z papieru, ekspozytory z papieru, ścianki
wystawiennicze wykonane z papieru, segregatory do prezentowania
z papieru, wystawowe papierowe pudełka, jednorazowe produkty
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papierowe, 35 agencja public relations, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, edycja tekstów, tworzenie teksów reklamowych i sponsorowanych, agencje reklamowe,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, produkcja filmów
reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna, reklama telewizyjna, reklama banerowa, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, wynajem nośników reklamowych, przestrzeni reklamowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi w zakresie zakupu
środków przekazu będące zakupem miejsca i czasu w mediach, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych jak próbki, druki, prospekty, broszury, kolportaż próbek, dystrybucja upominków reklamowych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, organizowanie w celach reklamowych konkursów z nagrodami, oferowanie
w mediach produktów i usług dla handlu detalicznego, pokazy towarów i usług, prezentowanie produktów i usług w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
prowadzenia detalicznej i hurtowej sprzedaży w tym z wykorzystaniem telekomunikacji i internetu oraz usługi sprzedaży wysyłkowej
i katalogowej książek, czasopism, albumów, szablonów, e-prasy, audiobooków, e-booków, programów komputerowych, w tym oprogramowania do odtwarzania e-booków, gadżetów, pamiątek, wyrobów tekstylnych, odzieży, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, doręczanie gazet osobom trzecim,
prenumerata gazet i czasopism dla osób trzecich, usługi przeglądu
prasy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem internetu, sieci kablowych
lub innych form przekazu danych, sondaże opinii, raporty i badania
rynkowe, badania w zakresie public relations, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, prowadzenie badań opinii publicznej, projektowanie badań opinii publicznej, opracowywanie ankiet
opinii publicznej, udostępnianie informacji handlowych, agencje informacji handlowej będące udostępnianiem informacji dotyczących
działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demograficznych, poszukiwania w zakresie patronatu, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi agencji prasowych, usługi dostępu do treści, stron internetowych i portali, usługi telekomunikacyjne
świadczone przez portal internetowy, usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem Internetu, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, transmisja krótkich wiadomości, obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy
mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, wirtualne pokoje
rozmów zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, udostępnianie internetu dla forum dyskusyjnego i czatu internetowego,
obsługa internetowych forów dyskusyjnych, transmisja programów
radiowych i telewizyjnych, transmisja plików cyfrowych, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem
Internetu, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych, usługi dostarczania za pośrednictwem
sieci komputerowych plików tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych, muzycznych oraz plików i programów multimedialnych w formatach przystosowanych do odtwarzania i odczytu przez komputery
i telefony komórkowe, spersonalizowane usługi telekomunikacyjne
z wykorzystaniem sieci informatycznych zapewniające dostęp do informacji i danych indywidualnie określonych dla każdego abonenta,
w tym do e-booków, audiobooków, programów komputerowych,
plików muzycznych i audiowizualnych, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów i programów telewizyjnych udostępnia-
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nych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, usługi dostarczania danych on-line z komputerowych baz danych, usługi dostępu
do internetowych baz danych, udostępnianie informacji na temat
komunikacji medialnej, usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży towarów i usług
poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi wideokonferencji, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi fotograficzne, fotoreportaże, pisanie teksów innych
niż reklamowe, usługi komponowania układu graficznego publikacji,
inne niż do celów reklamowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, produkcja radiowa,
filmowa i telewizyjna, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
przedstawień i filmów, usługi rozrywkowe w postaci filmów, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], udostępnianie
filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, wypożyczanie filmów wideo, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, rozrywka i sport, udostępnianie
informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, biblioteki, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie
świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej
online, usługi bibliotek wypożyczających filmy, usługi edukacyjne,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, koncertów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, 42 hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi graficzne, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, digitalizacja dokumentów będąca skanowaniem,
badania naukowe, badania dotyczące technik telekomunikacyjnych,
badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania dotyczące
przetwarzania danych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, udostępnianie informacji naukowych.
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czyzna, ryby i owoce morza, wszystkie te produkty również w formie ekstraktów, zupy, galarety, pasty, konserwy, dania gotowe,
mrożone lub odwodnione, ser, preparaty sojowe, oleje spożywcze
i tłuszcze, preparaty proteinowe, kiełbasy, wędliny, zupy, koncentraty, rosół, kostki bulionowe, bulion, składniki do sporządzania
zupy, zioła suszone, marynaty warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki, 30 kawa, herbata, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze,
słodycze, wafle, batony, czekolady, cukierki, czekoladki, żelki, żelki
z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, ciastka, lody, płatki śniadaniowe, muesli, płatki zbożowe, preparaty z kaszy, pasta, makarony, produkty żywnościowe na bazie ryżu, mąki
lub kaszy, w formie gotowych dań, pizze, kanapki, sosy, sos sojowy,
ketchup, aromaty lub przyprawy do jedzenia, pieprz spożywczy,
przyprawy, panierki, składniki do panierowania mięsa i ryb, paniery do ryb, sosy sałatkowe, majonez, musztarda, ocet, goździki, sól
do konserwowania żywności, dodatki smakowe do potraw, esencje
do artykułów żywnościowych, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, napoje niegazowane, musujące lub gazowane, wody mineralne, wody
stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napoje o smaku
owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne, nektary, lemoniady, napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje
energetyzujące, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty
do produkcji napojów bezalkoholowych, 36 najem, wynajmowanie
mieszkań i pomieszczeń biurowych, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, 37 usługi
budowlane.

(111) 293680
(220) 2016 05 01
(210) 455833
(151) 2017 01 19
(441) 2016 07 04
(732) ŁUKASZ PAWEŁ P.U.H. ŁUKASZ GOLD DRÓB, Oława, PL.
(540) lody luka naturalne
(540)

(111) 293677
(220) 2016 04 28
(210) 455675
(151) 2016 11 17
(441) 2016 08 01
(732) GROŃSKA KRYSTYNA BELLADONNA, Pabianice, PL.
(540) belladonna
(510), (511) 25 odzież damska.
(111) 293678
(220) 2016 04 29
(210) 455751
(151) 2017 01 03
(441) 2016 09 12
(732) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) V
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i materiałów imitujących skórę: torby, torebki, portfele, portmonetki, paski, teczki, parasolki, 25 ubrania, galanteria odzieżowa, buty, okrycia głowy, koszule, garnitury,
spodnie, okrycia wierzchnie [odzież], 35 reklama, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: ubrań, galanterii odzieżowej, butów,
okryć głowy, koszul, garniturów, spodni, okryć wierzchnich [odzieży],
wyrobów ze skóry i materiałów imitujących skórę: toreb, torebek,
portfeli, portmonetek, pasków, teczek, parasolek pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach.
(111) 293679
(220) 2016 04 29
(210) 455818
(151) 2017 01 20
(441) 2016 07 04
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) Colian
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 warzywa (konserwowane, suszone lub gotowane)
i ich mieszanki, koncentraty spożywcze na bazie warzyw suszonych
jako dodatki do sosów, zup i potraw kulinarnych, grzyby (konserwowane, suszone lub gotowane), mięso i jego przetwory, drób, dzi-

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnobrązowy, różowy
(531) 08.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 lody, sorbety, lodowe wyroby cukiernicze, desery lodowe, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży następujących towarów: lody,
sorbety, lodowe wyroby cukiernicze, desery lodowe, 43 lodziarnie,
przygotowywanie lodów i deserów lodowych.
(111) 293681
(220) 2016 05 02
(210) 455856
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 01
(732) PGP OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) ODONATI
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, biały, czarny, czerwony
(531) 03.13.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 24 adamaszek, aksamit, barchan, bielizna domowa, bielizna kąpielowa, materiały na bieliznę osobistą, bielizna pościelowa,
bielizna stołowa niepapierowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe, brokaty, chusteczki do nosa, pokrowce materiałowe na deski
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toaletowe, drelichy, drukowane tkaniny perkalowe, dzianina, dżersej, etykiety z materiału, firanki, flanela, gaza, haftowane materiały
pokryte motywami lub rysunkami, jedwab, kapy na łóżka, płótno
i tkaniny konopne, tkanina z kordonku, krepon, materiały tekstylne,
materiały z juty, pokrowce ochronne na meble, moleskin, moskitiery, narzuty na łóżka, narzuty pikowane, obicia ścienne z materiałów
tekstylnych, obrusy na stół niepapierowe, pledy podróżne, płótno,
podszewki, pokrowce na poduszki, pokrycia na materace, poszewki, pościel, prześcieradła, przykrycia na łóżka, tkaniny z ramii, ręczniki tekstylne, serwetki tekstylne, sukno bilardowe, szewiot, ścierki
do osuszania szkła, tafta, tiul, tkaniny do obuwia, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny elastyczne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne i lniane, tkaniny obiciowe,
tkaniny wełniane, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, trykot, włosianka, zasłony
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, zefir,
26 aplikacje, cyfry i litery do znakowania bielizny, zapięcia do bluzek,
błyskawiczne zamki, błyskotki do ubrań, sznurowadła do butów,
grzybki i igły do cerowania, czepki do farbowania włosów, czółenka
do wyrobu sieci rybackich, łaty przyklejane na gorąco do artykułów
tekstylnych, wstęgi do dekorowania, druty do robót dziewiarskich,
szelki, taśmy elastyczne, emblematy ozdobne, etui na igły, falbanki
koronkowe, falbany do spódnic, fiszbiny i haftki do gorsetów, frędzle, galony, girlandy sztuczne, szydełka do haftowania, hafty, kokardy
do włosów, wkładki sztywne do kołnierzyków, koraliki inne niż do robienia biżuterii, kordonek, koronki wełniane, ozdoby koronkowe,
kwiaty sztuczne, lamety, lamówki do ubrań, blaszki z miki, monogramy do znakowania bielizny, naparstki do szycia, napy, naramienniki,
haczyki do obuwia, sznury do obszywania ubrań, sprzączki i zapięcia
do obuwia, opaski elastyczne do podtrzymywania rękawów, ozdoby
do włosów, papiloty, zapięcia do pasków, artykuły pasmanteryjne,
peruki, poduszeczki do igieł i szpilek, zapięcia do podwiązek, pompony, pudełka na przybory do szycia, siatki na włosy, spinki do włosów,
zapięcia do staników, suwaki, zapięcia do szelek, taśmy elastyczne,
zapięcia do ubrań, taśmy do zasłon, żaboty, zatrzaski, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów i materiałów tekstylnych
i pasmanteryjnych znajdujących się w ofercie handlowej pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować na zamówienie oraz w sklepach i hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu.

(111) 293682
(220) 2016 05 02
(210) 455857
(151) 2017 01 03
(441) 2016 07 18
(732) KONSORCJUM HANDLOWE STOFARB SPÓŁKA AKCYJNA,
Chorzów, PL.
(540) hi-fi color
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki
do lakierów, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe.
(111) 293683
(220) 2016 05 04
(210) 455940
(151) 2017 01 20
(441) 2016 07 04
(732) SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) COMBIVIT
(510), (511) 1 stabilizatory żywności, emulgatory spożywcze, 29 ekstrakty mięsne, ekstrakty do stosowania przemyśle mięsnym, zagęstniki spożywcze, substancje wiążące do przemysłu spożywczego,
pektyna do celów spożywczych, białko do celów kulinarnych, lecytyna spożywcza, preparaty przedłużające trwałość żywności zawarte
w tej klasie, ekstrakty do celów spożywczych zawarte w tej klasie,
30 aromaty spożywcze, przyprawy, preparaty do zmiękczania mięsa
do celów gospodarstwa domowego, skrobia do celów spożywczych,
ekstrakty do celów spożywczych zawarte w tej klasie, preparaty
przedłużające trwałość żywności zawarte w tej klasie.
(111) 293684
(151) 2017 01 03

(220) 2016 05 05
(441) 2016 08 29

(210) 456001
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(732) RONDO OFFICE PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zebra Tower
(510), (511) 35 administrowanie działalnością handlową, umieszczanie reklam, wynajem bilbordów reklamowych, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe dotyczące
nieruchomości, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, doradztwo
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc
i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, wynajem billboardów
reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie marketingu
gospodarczego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi biurowe, wynajem maszyn biurowych, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, wypożyczanie urządzeń do przesyłanie
informacji, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych,
organizowanie pokazów mody w celach handlowych, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, udostępnianie
powierzchni reklamowej, usługi sekretarskie, dostarczanie informacji
handlowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, 36 usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, wycena nieruchomości,
doradztwo w zakresie nieruchomości, zarządzanie nieruchomością,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajem mieszkań
i pomieszczeń biurowych, organizowanie wynajmu nieruchomości,
sprawy dotyczące wynajmu nieruchomości, 37 usługi budowlane,
naprawa budynków, czyszczenie budynków, czyszczenie przemysłowe budynków, instalacja systemów oświetleniowych, instalowanie
systemów wykrywania pożarów, montaż i naprawa instalacji grzewczych, instalowanie i naprawa wind, konserwacja wind, naprawa lub
konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych do celów przemysłowych,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, budowa stoisk i sklepów
targowych, usługi przedstawiciela budowlanego, budownictwo,
usługi konstruktorskie, nadzór budowlany, kontrola budowlana, wynajem koparek, 39 usługi parkingowe, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów,transport.
(111) 293685
(220) 2016 05 05
(210) 456004
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 29
(732) RONDO OFFICE PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZEBRA TOWER
(540)

(531) 26.04.12, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie działalnością handlową, umieszczanie reklam, wynajem billboardów reklamowych, wynajem bilbordów reklamowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości wynajmowanie przestrzeni reklamowej doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc i doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, administrowanie działalnością
handlową, administrowanie działalnością handlową, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej,
wynajem billboardów reklamowych, usługi marketingowe, usługi
w zakresie marketingu gospodarczego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi biurowe wynajem maszyn biurowych,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie
urządzeń do przesyłanie informacji, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla
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biznesu lub handlu, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie pokaz mody w celach
handlowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, wynajem
maszyn biurowych, usługi sekretarskie, dostarczanie informacji handlowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, 36 usługi agencji
w zakresie komercyjnych nieruchomości, wycena nieruchomości,
doradztwo w zakresie nieruchomości, zarządzanie nieruchomością,
sprawy dotyczące nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, sprawy
dotyczące wynajmu nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajem
mieszkań i pomieszczeń biurowych, organizowanie wynajmu nieruchomości, 37 usługi budowlane, naprawa budynków, czyszczenie
budynków, czyszczenie przemysłowe budynków, instalacja systemów oświetleniowych, instalowanie systemów wykrywania pożarów, montaż i naprawa instalacji grzewczych, instalowanie i naprawa
wind, konserwacja wind, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych do celów przemysłowych, transport, usługi w zakresie
instalacji elektrycznych, budowa stoisk i sklepów targowych, usługi
przedstawiciela budowlanego, budownictwo, usługi konstruktorskie, nadzór budowlany, kontrola budowlana, wynajem koparek,
39 usługi parkingowe, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, transport.

(111) 293686
(220) 2016 05 05
(210) 456006
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 29
(732) RONDO OFFICE PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZEBRA TOWER
(540)

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 26.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie działalnością handlową, umieszczanie reklam, wynajem billboardów reklamowych, wynajem bilbordów
reklamowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości wynajmowanie
przestrzeni reklamowej doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, administrowanie działalnością handlową, administrowanie działalnością handlową, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, wynajem
billboardów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie
marketingu gospodarczego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi biurowe wynajem maszyn biurowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie urządzeń
do przesyłanie informacji, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub
handlu, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub
reklamowych, organizowanie pokaz mody w celach handlowych,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, wynajem maszyn
biurowych, usługi sekretarskie, dostarczanie informacji handlowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą, 36 usługi agencji w zakresie
komercyjnych nieruchomości, wycena nieruchomości, doradztwo
w zakresie nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, sprawy dotyczące wynajmu nieruchomości, usługi
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, doradztwo w zakresie
nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych,
organizowanie wynajmu nieruchomości, 37 usługi budowlane, naprawa budynków, czyszczenie budynków, czyszczenie przemysło-
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we budynków, instalacja systemów oświetleniowych, instalowanie
systemów wykrywania pożarów, montaż i naprawa instalacji grzewczych, instalowanie i naprawa wind, konserwacja wind, naprawa lub
konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych do celów przemysłowych,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, budowa stoisk i sklepów
targowych, usługi przedstawiciela budowlanego, budownictwo,
usługi konstruktorskie, nadzór budowlany, kontrola budowlana, wynajem koparek, 39 usługi parkingowe, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów,
transport.

(111) 293687
(220) 2016 06 06
(210) 456027
(151) 2017 01 23
(441) 2016 09 12
(732) PIONKOWSKI KAMIL WARSAWMEDIA, Tarnobrzeg, PL.
(540) KINGY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, w tym biżuteria i wyroby jubilerskie.
(111) 293688
(220) 2016 05 05
(151) 2017 01 04
(441) 2016 07 18
(732) BUCZKOWSKA ANIKA MILOMI, Gdynia, PL.
(540) MIŁO.MI Wytwórnia lodów naturalnych.
(540)

(210) 456029

(531) 27.05.01, 08.01.18, 26.01.16
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody z owocami, sorbety-lody,
desery lodowe, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży następujących towarów: lody, lody spożywcze, lody z owocami, sorbety-lody, desery
lodowe, 43 lodziarnie, kawiarnie.
(111) 293689
(220) 2016 05 06
(210) 456034
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY INKUBATOR KOBIET
BIZNESU, Warszawa, PL.
(540) POLISH BUSINESSWOMEN AWARDS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje papierowe, materiały drukowane, magazyny, katalogi, czasopisma, gazety, broszury, druki, formularze,
kalendarze, książki, materiały piśmienne i biurowe, materiały szkoleniowe, ulotki, newslettery, papier, tektura, wyroby z papieru i tektury
zawarte w tej klasie, fotografie, plakaty, prospekty, rysunki, bilety,
kupony papierowe, kartki okolicznościowe, materiały introligatorskie, materiały z papieru na przyjęcia, kongresy, konkursy, plebiscyty,
w tym druki zaproszeń, papierowe ozdoby, 35 usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi,
networking biznesowy, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów
handlowych, organizacja i obsługa imprez i spotkań związanych
z biznesem w celach handlowych i promocyjnych, organizowanie
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycz-
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nych i optycznych nośników informacji, oferowanie usług aukcyjnych
w formie promocji, organizowanie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych o charakterze promocyjnym lub handlowym, usługi w zakresie badań i ocen
przedsięwzięć biznesowych, pomoc w prowadzeniu i/lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi i/lub produkcyjnymi, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie
tekstów reklamowych, promocyjnych, handlowych, publikowanie
tekstów sponsorowanych i publicystycznych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
public relations, promocja sprzedaży towarów i świadczenia usług,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie
kongresów, targów, seminariów, konkursów w celach reklamowych,
promocyjnych, handlowych, służących promocji przedsiębiorczości,
w tym połączonych z przyznawaniem i wręczaniem nagród, organizowanie rankingów związanych z przyznawaniem nagród promocyjnych w dziedzinie biznesu, przedsiębiorczości, pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej,
organizowanie wystaw w celach reklamowych, promocyjnych, handlowych, usługi marketingowe, przygotowywanie, rozpowszechnianie i dostarczanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, promocji, w celach handlowych,
kompilacja i systematyzacja informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty
elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, pozyskiwanie i systematyzowanie danych do komputerowych baz danych, powielanie
dokumentów, zarządzanie w działalności handlowej, zarządzanie
działalnością gospodarczą, wynajem pomieszczeń i powierzchni
w celach reklamowych, promocyjnych, handlowych, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie informacji o działalności
gospodarczej, przeprowadzanie sondaży, badanie opinii, usługi doradztwa, konsultacji i informowania dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 41 usługi związane z organizowaniem konkursów,
rankingów, plebiscytów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym,
promujących przedsiębiorców, przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość,
osoby prywatne, instytucje, artystów, działaczy i organizacje społeczne, polityczne, organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, balów,
wystaw, pokazów, organizowanie i produkcja imprez połączonych
z wręczaniem nagród, nauczanie, kształcenie, rozrywka, kształcenie
zawodowe, działalność kulturalna, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych, biznesowych, w tym połączonych z przyznawaniem i wręczaniem nagród,
organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród z dziedziny biznesu i/lub przedsiębiorczości, organizowanie i prowadzenie imprez służących nawiązywaniu kontaktów między przedsiębiorcami, w tym
połączonych z przyznawaniem i wręczaniem nagród, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe,
informacja o wymienionych usługach, usługi doradztwa, konsultacji
i informowania dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług.

(111) 293690
(220) 2016 05 10
(210) 456152
(151) 2017 01 09
(441) 2016 06 20
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Białobrzegi, PL.
(540) V VERONI Mineral juicy
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, granatowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.01.03, 24.01.13, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 16 opakowania z papieru lub tektury, materiały z papieru i z tektury do pakowania, druki reklamowe, foldery, katalogi,
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podkładki pod szklanki i kufle z papieru lub z tektury, prospekty,
plakaty, tablice reklamowe z papieru lub z tektury, ulotki reklamowe, 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe,
soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne, soki
owocowo-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty do produkcji
napojów, 42 opracowywanie projektów technicznych i technologicznych dla napojów bezalkoholowych, projektowanie opakowań
dla napojów bezalkoholowych i innych środków spożywczych.

(111) 293691
(220) 2016 05 10
(151) 2017 01 18
(441) 2016 09 26
(732) KRASUSKI KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) Julius
(540)

(210) 456155

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, w tym na portalach internetowych, usługi sprzedaży gadżetów reklamowych i produktów handlowych w celu reklamy znaku takich jak: kosmetyki, odzież, obuwie,
biżuteria, wyroby poligrafii, kubki, zapalniczki, smycze reklamowe,
wydawnictwa fonograficzne i filmowe, naszywki, znaczki, artykuły
biurowo-piśmiennicze, 41 usługi wydawnicze, organizowanie występów publicznych, w tym muzycznych, koncertów, wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, występów telewizyjnych, usługi produkcji nagrań
fonograficznych dźwiękowych oraz filmowych.
(111) 293692
(220) 2016 05 10
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) KRASUSKI KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) Germa Flex
(540)

(210) 456157

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 materiały ścierne, papier ścierny, płótno ścierne, kamień polerski i szlifierski, siatki ścierne, 7 narzędzia ścierne jako części maszyn, tarcze do cięcia betonu i metalu jako części maszyn.
(111) 293693
(220) 2016 05 12
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) ZWIĄZEK POLSKIE MIĘSO, Warszawa, PL.
(540) Polskie Mięso
(540)

(210) 456218

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 01.17.11, 25.05.02, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 publikacje promocyjne,
publikacje reklamowe, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, materiały drukowane, kalendarze, ulotki, gazety, periodyki
[czasopisma], drukowane foldery informacyjne, biuletyny informacyjne, 29 mięso, mięso wołowe, mięso wieprzowe, mięso cielęce, mięso baranie, mięso jagnięce, mięso końskie, mięso królicze,
dziczyzna, drób, przetwory z tych produktów, wędliny, kiełbasy,
szynki, polędwice, bekony, ekstrakty mięsne, zupy, konserwy
mięsne, konserwy mięsno-warzywne, dania gotowe i półproduk-
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ty z mięsa, flaki, podroby, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa,
tłuszcze jadalne, smalec, żelatyna, 35 reklama i marketing, reklama promocyjna projektów badawczych, promowanie [reklama]
działalności gospodarczej, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama w Internecie dla osób trzecich, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, pomoc i porady
dotyczące organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami,
profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
marketingu, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej i usługi informacyjne o działalności
gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trzecich, rozwój
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków
audiowizualnych, konsultacje związane z organizacją kampanii
promocyjnych na rzecz firm, organizacja wystaw dla biznesu lub
handlu, doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów
zarządzania jakością, 41 publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, wydawanie czasopism, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, organizowanie seminariów szkoleniowych,
prowadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], prowadzenie
seminariów i kongresów, publikowanie naukowych czasopism
informacyjnych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem kolokwiów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, usługi
edukacyjne związane z odżywianiem, usługi edukacyjne związane z technologią żywności, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące
ochrony środowiska, organizowanie konkursów edukacyjnych,
wydawanie biuletynów, wydawanie katalogów, wydawanie gazet,
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych
niż teksty reklamowe, 42 usługi badawcze w rolnictwie, usługi
badawcze w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, badania
dotyczące hodowli zwierząt, kontrola hodowli żywego inwentarza, testowanie hodowli żywego inwentarza, badania dotyczące
hodowli żywego inwentarza, ekspertyzy w zakresie technologii,
usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, ocena zagrożeń
środowiskowych, doradztwo techniczne, usługi informacyjne
dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych
w rolnictwie, doradztwo w zakresie zapewniania jakości, certyfikacja [kontrola jakości], testowanie jakości produktów do celów
certyfikacji, testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób
trzecich do celów certyfikacji, usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, 45 doradztwo prawne, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych.

(111) 293694
(220) 2016 05 12
(210) 456256
(151) 2017 01 31
(441) 2016 07 18
(732) CREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) Creator PARTNER
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(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, przyrządy i urządzenia do celów leczniczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, kosmetycznych i odnowy biologicznej, 11 komory kriogeniczne, pojemniki kriogeniczne,
35 usługi zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa i konsultacji w zakresie działalności gospodarczej,
usługi doradztwa dotyczące prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc
w zakresie tworzenia, administrowania i zarządzania placówkami
medycznymi, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacyjnymi, ośrodkami dla niepełnosprawnych i osób w podeszłym
wieku, usługi promocyjne i reklamowe, usługi doradztwa w zakresie
promocji i reklamy usług medycznych, rehabilitacyjnych, profilaktyki
i opieki zdrowotnej, doradztwo w zakresie doboru i rekrutacji personelu medycznego, tworzenie i udostępnianie komputerowych
baz danych, gromadzenie i systematyzowanie w komputerowych
bazach danych informacji w zakresie usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki i opieki zdrowotnej, 41 usługi w zakresie rozrywki, rekreacji i kultury fizycznej, usługi organizowania i prowadzenia
zabaw, konkursów rozrywkowych i sportowych, usługi w zakresie
edukacji i nauczania, doradztwo zawodowe, programy edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji, usługi organizowania i prowadzenia sympozjów,
kongresów, konferencji, seminariów, szkoleń, kursów, wykładów,
prelekcji i warsztatów w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowotnej
i rehabilitacji, usługi organizowania i prowadzenia pokazów, treningów edukacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej i pracowni specjalistycznych, usługi związane z organizacją i prowadzeniem klubów
edukacyjnych, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej,
usługi związane z organizacją wypoczynku, czasu wolnego i rekreacji, organizowanie obozów wakacyjnych, organizowanie konkursów
edukacyjnych, usługi publikacji periodyków, książek, poradników,
broszur, materiał szkoleniowych i instruktażowych, usługi publikacji
tekstów kulturalnych, naukowych i popularno-naukowych oraz tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line o tematyce medycznej, profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji, udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line, 43 usługi związane z organizacją
i prowadzeniem domów turystycznych, domów wypoczynkowych,
pensjonatów, hosteli, hoteli, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, wynajmowanie miejsc noclegowych, usługi agencji zakwaterowań, usługi związane z organizacją i prowadzeniem ośrodków
opieki dziennej i domów opieki dla osób w podeszłym wieku, usługi restauracyjne, usługi w zakresie restauracji samoobsługowych,
usługi w zakresie prowadzenia kafeterii, kawiarni, kantyn, barów,
pubów, bufetów, stołówek, usługi kateringowe, usługi wynajmowania sal na spotkania, szkolenia i przyjęcia okolicznościowe, 44 usługi
medyczne, usługi związane z organizacją i prowadzeniem szpitali,
klinik, poradni, sanatoriów, domów opieki, ośrodków dla rekonwalescentów i osób niepełnosprawnych, usługi opieki zdrowotnej, usługi
doradcze i informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, doradztwo
w zakresie zdrowia dotyczące opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, usługi masażu, odnowy biologicznej, usługi związane
z opieką rehabilitacyjną i profilaktyczną, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, usługi opracowywania
i organizowania programów terapeutycznych dla osób starszych
i niepełnosprawnych, terapia zajęciowa, usługi pielęgniarstwa, usługi pomocy medycznej, usługi dentystyczne, usługi gabinetów lekarskich, usługi wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi doradztwa prawno-ekonomicznego.
(111) 293695
(220) 2016 05 12
(151) 2017 01 10
(441) 2016 06 20
(732) DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, PL.

(210) 456259
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(540) MAFIJNE
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka,
sago, mąka, produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze,
lody, cukier, miód, melasa (syropy), lód, batoniki zbożowe, batony lukrecjowe, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, biszkopty, słodkie
bułeczki, brioszki, bułki, słodycze ozdobne na choinki, ciasta, mięso
w cieście, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciasto na ciastka,
ciastka ryżowe, ciasto, ciastka, ciasteczka, torty, pieczywo cukiernicze,
masa do pieczenia ciasta, ciasto w proszku, aromaty do ciast inne niż
esencje, cukierki, słodycze do ssania, słodziki naturalne, cukierki miętowe, cukierki w postaci pastylek, cukierki w postaci pomadek, ciasteczka
ptifurki, tarty z owocami, czekolada, wyroby czekoladowe, pralinki, napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, gofry, guma
do żucia, napoje na bazie herbaty, herbatniki, herbatniki petit-beurre,
pieczywo imbirowe, piernik, pierniczki, napoje na bazie kakao, napoje
kakaowe z mlekiem, cukierki karmelki, draże, napoje na bazie kawy,
napoje kawowe z mlekiem, krakersy, wafle, lody spożywcze, sorbety,
lody spożywcze w postaci mrożonego jogurtu, środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku, lukier do ciast, lukrecja
wykorzystywana w cukiernictwie, wyroby cukiernicze w postaci makaroników, marcepan, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki,
mąka, mięta do wyrobów cukierniczych, pasta z migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, przekąski ze zboża, produkty zbożowe w postaci chipsów,
pizze, słodkie i słone przekąski na bazie mąki.
(111) 293696
(220) 2016 05 13
(210) 456337
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 12
(732) AVEC PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) vitaMERITUM KOMPLET WITAMIN I MINERAŁÓW suplement
diety
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 środki farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety
do celów leczniczych, witaminy i preparaty witaminowe, tabletki
witaminowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
krople witaminowe, oleje lecznicze, suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, lecznicze
dodatki do żywności, mineralne suplementy diety, suplementy diety
dla ludzi, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących
produktów: środki farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, witaminy i preparaty witaminowe, tabletki witaminowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, krople
witaminowe, oleje lecznicze, suplementy diety, odżywcze suplementy diety, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, lecznicze dodatki
do żywności, mineralne suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, usługi reklamowe i promocyjne, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych.
(111) 293697
(220) 2016 05 13
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) KATO LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

Nr 7/2017

(540) DERMACTAN
(510), (511) 3 olejki i esencje eteryczne, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, kosmetyki, produkty perfumeryjne, preparaty przeciwsłoneczne, wody zapachowe, 5 wyroby cukiernicze do celów leczniczych, żywność i napoje dietetyczne do celów medycznych, herbata
lecznicza, zioła i nalewki lecznicze, dodatki mineralne do żywności,
napary do celów leczniczych, herbaty odchudzające do celów leczniczych, preparaty medyczne do odchudzania, wody mineralne
do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
30 cukierki, czekolada, napoje na bazie czekolady, aromaty do ciast,
esencje do artykułów żywnościowych, galaretki owocowe, dżemy,
konfitury, marmolady, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata
mrożona, kakao, kawa, napoje na bazie kawy, lody, makarony, aromaty do napojów inne niż esencje, przyprawy, pieczywo, pizze, płatki
zbożowe, słodycze, słodziki, sorbety, sosy przyprawowe, substytuty
kawy, preparaty zbożowe, guma do żucia nie do celów leczniczych.
(111) 293698
(220) 2016 05 16
(210) 456399
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) L
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, ciemnoniebieski
(531) 26.04.01, 26.04.17, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i materiałów imitujących skórę: torby,
torebki, portfele, portmonetki, paski skórzane [inne niż odzież], teczki, parasolki, 25 ubrania, galanteria odzieżowa, buty, paski skórzane
[odzież], okrycia głowy, koszule, garnitury, spodnie, okrycia wierzchnie
[odzież], 35 reklama, zgrupowanie na rzecz osób trzecich rożnych towarów: ubrań, galanterii odzieżowej, butów, pasków skórzanych [odzieży],
okryć głowy, koszul, garniturów, spodni, okryć wierzchnich [odzieży]
wyrobów ze skóry i materiałów imitujących skórę: toreb, torebek, portfeli, portmonetek, pasków skórzanych [innych niż odzież], teczek, parasolek pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach.
(111) 293699
(220) 2016 05 16
(210) 456430
(151) 2017 01 12
(441) 2016 07 18
(732) FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
LABOR, Wrocław, PL.
(540) CalciNeff
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, niebieski
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
z wapniem, produkty fitoterapeutyczne.
(111) 293700
(220) 2016 05 16
(151) 2017 01 18
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL.
(540)
(540)

(210) 456484

(210) 456370
Kolor znaku: czarny, szary, biały
(531) 03.07.12, 03.07.24, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji.
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
252544
306999
311873
311875
311876
318240
349099
368187
369562
388157
388573
391172
394326
394517
395171
395172
396366
399275
399280
400469
400964
404797
408291
408847
414298
417539
419570
422090
423223
423332
424370
424601
424931
425874
426634
426876
427634
428293
428744
428998
430261
430520
431013
432710
432751
432752
434105
434882
435831
436702
436703
436871
437375
437406
437786
438574
438648
439410

2427

01/2003
12/2006
19/2006
19/2006
19/2006
05/2007
05/2009
14/2010
16/2010
22/2011
23/2011
02/2012
07/2012
08/2012
09/2012
09/2012
11/2012
15/2012
15/2012
18/2012
19/2012
26/2012
07/2013
08/2013
18/2013
24/2013
01/2014
06/2014
08/2014
08/2014
11/2014
11/2014
12/2014
13/2014
14/2014
15/2014
16/2014
17/2014
18/2014
18/2014
20/2014
21/2014
17/2014
25/2014
25/2014
25/2014
02/2015
03/2015
05/2015
07/2015
07/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
11/2015
12/2015

439480
439710
440351
440456
440457
440857
441072
441073
441076
441746
441961
442755
443005
443180
443482
445240
446261
447325
447534
448830
450032
450484
450952
451105
451125
451527
451528
451768
452190
452232
452467
452493
452500
452904
452913
452932
453044
453706
453762
454358
454359
454445
454446
455040
455915
457562
457854
458101
458362
458561
458605
460314
460330
462259
462442
462792
463305

16/2015
13/2015
14/2015
14/2015
14/2015
15/2015
15/2015
15/2015
15/2015
16/2015
17/2015
18/2015
19/2015
19/2015
20/2015
22/2015
24/2015
1/2016
1/2016
3/2016
6/2016
6/2016
8/2016
8/2016
8/2016
9/2016
9/2016
10/2016
10/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
391543
397234
397235
398758
398759
404528
404536
405463
405464
405465
405467
405469
405470
408923
408925
408926
408927
414596
417244
426509
429098
429174
429399
429706
430519
430638
435457
436507
443099
443100
445933
446046
446336
446354
446538
447555
447835
447998

02/2012
12/2012
12/2012
14/2012
14/2012
26/2012
26/2012
02/2013
02/2013
02/2013
02/2013
02/2013
02/2013
12/2013
11/2013
11/2013
11/2013
18/2013
23/2013
14/2014
18/2014
18/2014
19/2014
19/2014
21/2014
21/2014
04/2015
06/2015
19/2015
19/2015
24/2015
24/2015
25/2015
25/2015
25/2015
1/2016
2/2016
2/2016

448165
448167
449691
450329
450679
452192
452333
452339
452484
452708
453226
453689
454206
454659
455713
455715
455739
455795
456308
457381
458089
458262
458557
458879
459524
459796
459799
460432
460434
461616
461683
462512
462513
462514
463077
464690
465869
466159

2/2016
2/2016
5/2016
6/2016
7/2016
10/2016
11/2016
11/2016
11/2016
12/2016
12/2016
13/2016
14/2016
15/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
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rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - kategorię znaku lub prawa ochronnego (wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne
prawo ochronne) oraz regulamin znaku,
rubryka F - wnioski i sprzeciwy oraz decyzje wydane w wyniku ich rozpoznania,
rubryka G - rejestracja międzynarodowa (adnotacja o rejestracji międzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji krajowej),
rubryka H - datę unieważnienia lub datę i przyczynę wygaśnięcia prawa ochronnego, zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne, zmiana regulaminu znaku wspólnego, sprostowania
istotnych pomyłek.
042520 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków,
Polska 364297127.
046433 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NATURANA CARL DÖLKER GMBH & CO. KG, ENINGEM U.A., Niemcy i dokonanie wpisu:
NATURANA CARL DÖLKER GMBH & CO. KG, Gomaringen, Niemcy.
046497 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Chema” Spółdzielnia Pracy, Olesin, Polska i dokonanie wpisu: CHEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesin, Polska 100475131.
050215 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
053112 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEWLETT‑PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., HOUSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
053145 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „CHEMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębe Wielkie, Polska 000422994 i dokonanie
wpisu: CHEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olesin, Polska 100475131.
053283 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEWLETT‑PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., HOUSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
055020 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION,
DALLAS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CELANESE
international Corporation, Irvin, Stany Zjednoczone Ameryki.
055669 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IVECO S.P.A., TURYN, Włochy i dokonanie
wpisu: NUOVE INIZIATIVE FINANZIARIE 5 S.p.A., Turyn, Włochy.
055020 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NUOVE INIZIATIVE FINANZIARIE 5 S.p.A.,
Turyn, Włochy i dokonanie wpisu: IVECO S.P.A., TURYN, Włochy.
055772 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
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058183 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127
059205 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127
059407 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Chema” Spółdzielnia Pracy, Olesin, Polska i dokonanie wpisu: CHEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesin, Polska 100475131
059410 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Chema” Spółdzielnia Pracy, Olesin, Polska i dokonanie wpisu: CHEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesin, Polska 100475131.
059412 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Chema” Spółdzielnia Pracy, Olesin, Polska i dokonanie wpisu: CHEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesin, Polska 100475131.
062691 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Chema” Spółdzielnia Pracy, Olesin, Polska i dokonanie wpisu: CHEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesin, Polska 100475131.
063377 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Sp. z o.o., Toruń, Polska i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
063377 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
063547 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Sp. z o.o., Toruń, Polska i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
063547 2017 04 10 A. Wvprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
063622 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NORDIC PHARMA, S.R.O., JESENICE
U PRAHY, Czechy i dokonanie wpisu: FATRO s.p.a., Ozzano Emilia,
Wlochy.
066687 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEWLETT‑PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., HOUSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
066689 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEWLETT‑PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., HOUSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
069805 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.

TUAL PROPERTY GMBH & CO. KG, BREMEN, Niemcy i dokonanie
wpisu: Mondelez Deutschland GmbH, Bremen, Niemcy.

069806 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

075333 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mondelez Deutschland GmbH,
Bremen, Niemcy i dokonanie wpisu: KRAFT FOODS DEUTSCHLAND
HOLDING GMBH, BREMEN, Niemcy.

069807 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
069808 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
070220 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
071009 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SPOTLESS PUNCH LIMITED, REDHILL,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Henkel Limited, Hemel Hempstead, Wielka Brytania.

075333 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS DEUTSCHLAND HOLDING
GMBH, BREMEN, Niemcy i dokonanie wpisu: Mondelez Deutschland Coffee GmbH, Bremen, Niemcy.
075333 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Mondelez Deutschland Coffee GmbH,
Bremen, Niemcy i dokonanie wpisu: Jacobs Douwe Egberts DE
GmbH, Bremen, Niemcy.
076388 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
076638 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska i dokonanie wpisu:
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.

071260 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.

076908 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

071261 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

077758 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.

071262 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.

077787 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.

073677 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WENDY’S INTERNATIONAL, INC. (OHIO
CORPORATION), VILLAGE OF DUBLIN, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Wendy’s International, LLC, Dublin, Stany Zjednoczone Ameryki.

077789 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska i dokonanie wpisu:
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.

073677 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wendy’s International, LLC, Dublin, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Quality Is Our Recipe,
LLC, Dublin, Stany Zjednoczone Ameryki.

077793 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.

074214 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEWLETT‑PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P, HOUSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
074449 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
075333 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS DEUTSCHLAND INTELLEC-

077820 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
077821 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
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079333 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHEMA Spółdzielnia Pracy w Olesinie,
Dęby Wielkie, Polska i dokonanie wpisu: CHEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesin, Polska 100475131.
080043 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHEMA Spółdzielnia Pracy w Olesinie,
Dęby Wielkie, Polska i dokonanie wpisu: CHEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesin, Polska 100475131.
080798 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „CHEMA” SPÓŁDZIELNIA PRACY
W OLESINIE, Olesin, Polska 000422994 i dokonanie wpisu: CHEMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesin, Polska
100475131.
080993 2017 04 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 17 kwietnia 2001 r. oraz aneksu z dnia 12 lutego 2016 r. udzielono wyłącznej i ograniczonej licencji na używanie przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę CANTONI MOTORS S.A., Cieszyn na czas określony do dnia 27 marca 2018 r.”.
081045 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHEMA Spółdzielnia Pracy w Olesinie,
Dęby Wielkie, Polska i dokonanie wpisu: CHEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesin, Polska 100475131.
081480 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TATAREK Zakład Elektroniczny‑Jerzy Tatarek, Wrocław, Polska i dokonanie wpisu: TATAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 363981519.
083397 2017 04 20 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 01 lutego 2016 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez LATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska 161539665 na czas
określony od dnia 01.02.2016 r. do dnia 01.02.2026 r.”.
083397 2017 04 20 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 29 września 2015 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez LATEX OPONY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA KOMANDYTOWA, Opole, Polska 161466995 na czas określony od dnia 29.09.2015
r. do dnia 29.09.2025 r.”.
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Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
089340 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska i dokonanie wpisu: ADMARKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
091612 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
093851 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
094746 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
095249 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
095344 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

083397 2017 04 20 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 31 grudnia 2013 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez LATEX OPONY SPÓŁKA
AKCYJNA, Opole, Polska 161436072 na czas określony od dnia
31.12.2013 r. do dnia 31.12.2023 r.”.

095400 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

083753 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

096202 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

084799 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

096592 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140681307
i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
010687650.

087691 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

097486 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

088823 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,

097694 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
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Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
097856 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Elżbieta Inglot‑Kobylańska, Zbigniew Inglot Spółka Cywilna, Przemysl, Polska 180960080 i dokonanie wpisu: ELŻBIETA INGLOT ZBIGNIEW INGLOT SPÓŁKA AKCYJNA, Przemyśl, Opatówek, Polska 180960080.
098164 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
098688 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PLUS H2O DRINKI Sp. z o.o., Chociszew,
Polska 100908890 i dokonanie wpisu: „+H2O” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociszew, Polska 100908890.
099488 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEWLETT‑PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., HOUSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
099489 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEWLETT‑PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., HOUSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
099490 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEWLETT‑PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., HOUSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
100682 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
102132 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
102275 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
102444 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT GLOBAL PTE.LTD., SINGAPUR,
Singapur i dokonanie wpisu: MEDA AB, SOLNA, Szwecja.
103074 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Sp. z o.o., Toruń, Polska i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
103074 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
103081 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
103317 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska i dokonanie wpisu:
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
104281 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
105024 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
106043 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
106044 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
106307 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEWLETT‑PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., HOUSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
107315 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
110473 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
110629 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DANA LIMITED, TOLEDO,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: DANA LIMITED,
Maumee, Stany Zjednoczone Ameryki.
110661 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZODIAC MARINE & POOL, PARYŻ, Francja
i dokonanie wpisu: ZODIAC POOL SOLUTIONS, Paryż, Francja.
111259 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
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111999 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEWLETT‑PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., HOUSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
112170 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RHODIA INC., CRANBURY, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: RHODIA RECHERCHES ET TECHNOLOGIES, Aubervilliers, Francja.
112170 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RHODIA RECHERCHES ET TECHNOLOGIES, Aubervilliers, Francja i dokonanie wpisu: RHODIA OPERATIONS, AUBERVILLIERS, Francja.
112170 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RHODIA OPERATIONS, AUBERVILLIERS, Francja i dokonanie wpisu: RHODIA OPERATIONS, PARYŻ, Francja.
112171 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RHODIA OPERATIONS, AUBERVILLIERS, Francja i dokonanie wpisu: RHODIA OPERATIONS, PARYŻ, Francja.
112244 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
112325 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH INTERNATIONAL
AB, UPPLANDS VASBY, Szwecja i dokonanie wpisu: Orkla Care AB,
Solna, Szwecja.
112327 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
112727 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dobranowska Janina, Domańska Ewa
Agencja Reklamowa AKCEPT‑ART. S.C., Katowice, Polska i dokonanie wpisu: URSZULA ŁASAK, JUDYTA HAJDA AKCEPT – ART. SPÓŁKA
CYWILNA, Katowice, Polska.
112866 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
113631 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TGI FRIDAY’S OF MINNESOTA,
INC., CARROLLTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: TGI FRIDAY’S OF MINNESOTA, INC., Dallas, Stany Zjednoczone
Ameryki.
113632 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TGI FRIDAY’S OF MINNESOTA,
INC., CARROLLTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: TGI FRIDAY’S OF MINNESOTA, INC., Dallas, Stany Zjednoczone
Ameryki.
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robami Hutniczymi EUROSTAL S.A., Katowice, Polska i dokonanie
wpisu: PRZEDSIEBIORSTWO OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI EUROSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom, Polska 272740269.
115245 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (A DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
115290 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AEROFLEX INTERNATIONAL CO.,
LTD., BANGKOK, Tajlandia i dokonanie wpisu: Aeroklas Co., Ltd.,
Rayong, Tajlandia.
115290 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Aeroklas Co., Ltd., Rayong, Tajlandia i dokonanie wpisu: Aeroflex Co., Ltd., Samut Prakan, Tajlandia.
115291 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AEROFLEX INTERNATIONAL CO.,
LTD., BANGKOK, Tajlandia i dokonanie wpisu: Aeroklas Co., Ltd.,
Rayong, Tajlandia.
115291 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Aeroklas Co., Ltd., Rayong, Tajlandia i dokonanie wpisu: Aeroflex Co., Ltd., Samut Prakan, Tajlandia.
115413 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IVECO S.P.A., TURIN, Włochy i dokonanie
wpisu: NOUVE INICIATIVE FINANZIARIE 5 S.p.A., Turyn, Włochy.
115413 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOUVE INICIATIVE FINANZIARIE 5 S.p.A.,
Turyn, Włochy i dokonanie wpisu: IVECO S.P.A., TURYN, Włochy.
115865 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
116731 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COSMOSUN MARTA GRUDZKA,
Jastrzębie‑Zdrój, Polska 240687620 i dokonanie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie Zdrój, Polska 146965709.
116731 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M.. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
116757 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: USG INTERIORS INC., CHICAGO, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: USG Interiors, LLC, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
117011 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

113663 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALZA CORPORATION, MOUNTAIN VIEV, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ALZA
CORPORATION, Vacaville, Stany Zjednoczone Ameryki.

117012 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

114191 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Obrotu Wy-

117037 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Société Française DEGREMONT, Rueil
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Malmaison, Francja i dokonanie wpisu: DEGREMONT Société par
action simplifiée a associé unique, Paris, Francja.
117216 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Steczko‑Przybylska Barbara STEBAR, Liszki, Polska i dokonanie wpisu: STEBAR SPÓŁKA CYWILNA BARBARA
STECZKO‑PRZYBYLSKA, WŁADYSŁAW PRZYBYLSKI, MAGDALENA
PRZYBYLSKA, TOMASZ PRZYBYLSKI, Liszki, Polska 122577200.
117328 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Bartol Bogdan Zakład Produkcji i Handlu
BARTEX, Nowy Tomyśl, Polska 004773934 i dokonanie wpisu: BARTEX SPÓŁKA CYWILNA BOGDAN BARTOL, MARIA BARTOL, GRZEGORZ BARTOL, PAWEŁ BARTOL, Paproć, Polska 639684009.
117328 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BARTEX SPÓŁKA CYWILNA BOGDAN
BARTOL, MARIA BARTOL, GRZEGORZ BARTOL, PAWEŁ BARTOL, Paproć, Polska 639684009 i dokonanie wpisu: BARTEX‑BARTOL SPÓŁKA JAWNA, Paproć, Polska 639684009.
117328 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BARTEX‑BARTOL SPÓŁKA JAWNA, Paproć, Polska 639684009 i dokonanie wpisu: BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009.
117410 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XELLA POLSKA Spółka z o.o., Warszawa, Polska 550405426 i dokonanie wpisu: XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141349443.
117562 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
117642 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Rzeplińska Anna AKRA Przedsiębiorstwo
Handlowe, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: AKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
016057358.
117666 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
117904 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XELLA POLSKA Spółka z o.o., Warszawa, Polska 550405426 i dokonanie wpisu: XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141349443.
118433 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BARTEX‑BARTOL Sp.jawna, Paproć,
Polska 639684009 i dokonanie wpisu: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009.
118848 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
118849 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
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119944 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
120014 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
120123 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
120199 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
120494 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
120503 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
120504 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
121123 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (A DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
121352 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
121601 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
121852 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
122038 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
122042 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
122867 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
122883 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
123026 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
123189 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
123214 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COSMOSUN MARTA GRUDZKA,
Jastrzębie‑Zdrój, Polska 240687620 i dokonanie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie Zdrój, Polska 146965709.
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wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
124707 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
124821 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
125282 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARSPOL GRUPA Sp. z o.o., Rzeszów, Polska i dokonanie wpisu: MARSPOL GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 690717284.
125283 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARSPOL GRUPA Sp. z o.o., Rzeszów, Polska i dokonanie wpisu: MARSPOL GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 690717284.
125447 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
125681 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LACTINA, STRASBOURG, Francja i dokonanie wpisu: SERMIX, Saint‑Nolff, Francja.
125946 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

123214 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.

126063 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

123649 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

126580 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

123669 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków,
Polska 364297127.

126709 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

123743 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

126938 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

124300 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie

126941 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
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wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
126963 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Spółka z o.o., Toruń, Polska i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
126963 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
127210 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
127344 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: P.K. GARMENT (IMPORT
‑EXPORT) CO., LTD., PRAVAD, Tajlandia i dokonanie wpisu: P.K. GARMENT (IMPORT‑EXPORT) CO., LTD., Bangkok, Tajlandia.
127532 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
127665 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
127696 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
127750 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
127873 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
127989 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska i dokonanie wpisu:
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
128084 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
128100 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
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Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
128165 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
128792 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
128834 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
128848 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
128849 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
128850 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
129995 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
129996 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
130153 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
130595 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków,
Polska 364297127.
130856 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-

2436

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
130976 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
130982 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
131101 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
131196 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
131220 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
131221 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
131657 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
132662 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
132663 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
132743 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
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133082 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
133568 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
133691 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
134930 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
134951 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SP. Z O.O. WARSZAWA, Polska i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 010687650.
134952 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SP. Z O.O. WARSZAWA, Polska i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 010687650.
134953 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SP. Z O.O. WARSZAWA, Polska i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 010687650.
134954 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SP. Z O.O. WARSZAWA, Polska i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 010687650.
134955 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SP. Z O.O. WARSZAWA, Polska i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 010687650.
134956 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SP. Z O.O. WARSZAWA, Polska i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 010687650.
134957 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SP. Z O.O. WARSZAWA, Polska i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 010687650.
134958 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SP. Z O.O. WARSZAWA, Polska i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 010687650.
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134959 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SP. Z O.O. WARSZAWA, Polska i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 010687650.
134960 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS Sp. z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010687650.
135187 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
135305 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, 95‑200 Pabianice ul. Marszałka
J. Piłsudskiego 5, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
135335 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, 95‑200 Pabianice ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
137765 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
137882 2017 0412 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, 95‑200 Pabianice ul. Marszałka
J. Piłsudskiego 5, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
137883 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
137980 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
138130 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
138144 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
138325 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZ-
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NE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, 95‑200 Pabianice ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, Polska i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
138695 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
139325 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
139407 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
139519 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
139521 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
139549 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
139614 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
140413 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
140432 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
141442 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
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141548 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
143829 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JOINT ADVISERS FOR PERFUMERY AND
COSMETICS (JAPCO) LIMITED, Ruttonjee House 12th, 11 Duddell
Street, Central, Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej – Hong – Kong i dokonanie wpisu: SHISEIDO COMPANY, LIMITED, Tokio, Japonia.
145219 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
145222 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
„POLFA” Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie
wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
145627 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
146224 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Maria Ziębińska, Stanisław Ziębiński „ICE
MASTRY” Spółka Jawna, Czarniec, Polska 002419192 i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069.
147686 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Słoneczko Sp. z o.o., Zielona Góra, Polska
i dokonanie wpisu: SŁONECZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra,
Polska 292658061.
149534 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
149809 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XELLA POLSKA Spółka z o.o., Warszawa, Polska 550405426 i dokonanie wpisu: XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141349443.
149810 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XELLA POLSKA Spółka z o.o., Warszawa, Polska 550405426 i dokonanie wpisu: XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141349443.
149812 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XELLA POLSKA Spółka z o.o., Warszawa, Polska 550405426 i dokonanie wpisu: XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141349443.
149813 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XELLA POLSKA Spółka z o.o., Warszawa, Polska 550405426 i dokonanie wpisu: XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141349443.
150791 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SAMYANG GENEX CORPORATION, 263
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Yeoryi – dong Chongong‑gu, Seoul, Republika Korei i dokonanie
wpisu: Samyang Biopharmaceuticals Corporation, Seoul, Republika Korei.
151731 2017 04 27 Na podstawie § 30 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów
prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 115), Urząd Patentowy RP prostuje wpis w rejestrze znaków towarowych pod numerem R.151731 w rubryce „C”
w zakresie wykazu towarów w rejestrze jest: 03: produkty kosmetyczne z wyłączeniem produktów kosmetycznych do makijażu.
Prawidłowo powinno być: 03: produkty kosmetyczne do makijażu.
151952 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
151310 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEWLETT‑PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., 20555 S.H. 249 HOUSTON Texas 77070, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP Hewlett Packard Group
LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
153318 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Prywatny Ośrodek Wypoczynkowo
‑Sportowy „BANIA” Janina Dziubasik, Białka Tatrzańska, Polska
i dokonanie wpisu: BANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białka Tatrzańska, Polska
361149082.
154886 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
155060 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
155061 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
155062 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
156172 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
156328 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROLSTAL PAWŁOWSKI Janusz Pawłowski,
07‑300 Ostrów Mazowiecka ul. Różańska 59, Polska i dokonanie
wpisu: ROLSTAL PAWŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, Polska 200446497.
156533 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEWLETT‑PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., 20555 S.H. 249 HOUSTON Texas 77070, Stany Zjed-
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noczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP Hewlett Packard Group
LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
158664 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Laboratorium Kosmetyków Naturalnych
„FARMONA” Spółka z o.o., 30‑016 Kraków ul. Łokietka 26, Polska
i dokonanie wpisu: LABORATORIUM KOSMETKÓW NATURALNYCH
FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008.
158686 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
„Polfa” S.A., 95‑200 Pabianice u;. Marszałka J. Piłsudskiego 5, Polska
000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
159107 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
161913 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VINA LOS VASCOS S.A., Benjamin No 2944, OF, 31, Las Condes Santiago, Chile i dokonanie wpisu:
VINA LOS VASCOS S.A., Peralillo, Chile.
163515 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
163641 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WÓDKA POLSKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: WÓDKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Lublin, Polska.
163641 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WÓDKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: „STOCK POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
140665998.
163757 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
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166399 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
166856 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ROLSTAL” Janusz Pawłowski, Ostrów Mazowiecka, Polska i dokonanie wpisu: ROLSTAL PAWŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, Polska 200446497.
167173 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Sp. z o.o., Toruń, Polska i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
167173 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
168412 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FRONTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146271533 i dokonanie
wpisu: POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699.
168412 2017 04 13 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 20 grudnia 2013 r. udzielono licencji pełnej i wyłącznej
na używanie znaku towarowego R. 168412 w zakresie wprowadzania do obrotu wszystkich towarów i świadczenia wszystkich usług
przez: POLSKAPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na całym terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej na czas nieokreślony”.
170060 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
170929 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140681307
i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
010687650.

163797 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.

170930 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140681307
i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
010687650.

163805 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.

171395 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.

165574 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010687650.

173188 2017 04 04 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 5 listopada 2010 r. ustanowiono na rzecz spółki
Barclays Bank PLC z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) zastaw cywilny na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
R‑173188 w celu zabezpieczenia przysługujących jej wierzytelności
wobec spółki Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. z siedziba w Mielcu”.

166187 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.

173188 2017 04 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 grudnia
2010 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns‑Rej.Za 5318/10/188) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
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cją 2240078 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R‑173188 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BARCLAYS BANK PLC z siedzibą w Londynie, Wielka
Brytania wobec Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu”.
173188 2017 04 04 D. Wykonano wpis: „W dniu 14 grudnia
2010 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns‑Rej.Za 5318/10/188) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2240078 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R‑173188 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BARCLAYS BANK PLC z siedzibą w Londynie,
Wielka Brytania wobec Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. z siedzibą
w Mielcu”.
173188 2017 04 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 grudnia
2010 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns‑Rej.Za 5323/10/504) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2240080 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R‑173188 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BARCLAYS BANK PLC z siedzibą w Londynie,
Wielka Brytania wobec Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. z siedzibą
w Mielcu”.
173188 2017 04 04 D. Wykreślono wpis: „W dniu 14 grudnia
2010 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns‑Rej.Za 5323/10/504) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2240080 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R‑173188 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BARCLAYS BANK PLC z siedzibą w Londynie,
Wielka Brytania wobec Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. z siedzibą
w Mielcu”.
175088 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SP. Z O. O., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010687650.
175089 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SP. Z O. O., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010687650.
175091 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SP. Z O. O., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010687650.
176620 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S. A., Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków,
Polska 364297127.
178116 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
179639 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
‑Handlowo‑Usługowe „KEJ” S.C. Kazimierz Stolarzewicz, Jacek Stolarzewicz, Ewa Tułacz, Sygneczów, Polska i dokonanie wpisu: PPHU
KEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka,
Polska 123120878.
180390 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
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POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
181241 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „KEJ” S.C. K. STOLARZEWICZ, J. STOLARZEWICZ, E. TUŁACZ, Sygneczów, Polska i dokonanie wpisu: PPHU
KEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka,
Polska 123120878.
181708 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.,, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków,
Polska 364297127.
184123 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
182230 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
184419 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
184551 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
184965 2017 04 05 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: WITMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zławieś Wielka, Polska 340369176 MARWIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zławieś
Wielka, Polska 340105075 i dokonanie wpisu: MARWIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zławieś Wielka, Polska
340105075 oraz w rubryce E wykreślono wpis: „Na podstawie Regulaminu z dnia 01 kwietnia 2015 r. ustanowiono wspólne prawo
ochronne”.
185341 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
186799 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
187781 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
187804 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
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188708 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEWLETT‑PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., HOUSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
190037 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
190216 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
191004 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
192289 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
192385 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Bolechowo‑Osiedle, Polska 302576321 i dokonanie wpisu: CROW
7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
192385 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo
‑Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
192386 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Bolechowo‑Osiedle, Polska 302576321 i dokonanie wpisu: CROW
7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
192386 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo
‑Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
192387 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Bolechowo‑Osiedle, Polska 302576321 i dokonanie wpisu: CROW
7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
192387 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo
‑Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
192388 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
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Bolechowo‑Osiedle, Polska 302576321 i dokonanie wpisu: CROW
7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
192388 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo
‑Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
193434 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Rosiak Brawańska Małgorzata, Bielsko
‑Biała, Polska i dokonanie wpisu: Lulagoga Renata Rosiak, Bielsko
‑Biała, Polska.
193846 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hurtownia Wielobranżowa „H & H” Katarzyna Hyciak, Zakopane, Polska 492743040 i dokonanie wpisu: ETE
ENV‑TECH EUROPE CHEMICAL CLEANING LLC, Greenville, Stany
Zjednoczone Ameryki.
194158 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOLEJOWE ZAKŁADY AUTOMATYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 272388134 i dokonanie wpisu: KOLEJOWE ZAKŁADY AUTOMATYKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 272388134.
194195 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
194806 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
194833 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CENTRUM OGRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145947997 i dokonanie wpisu: CITY GARDENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360081531.
196136 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WŁADYSŁAW KOWALÓWKA
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO‑HANDLOWE PULAKO, Kraków,
Polska i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO
‑HANDLOWE PULAKO WŁADYSŁAW KOWALÓWKA, Brzeżnica, Polska 351482139.
197118 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
‑Usługowo‑Handlowe „STYROPMIN” Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862 i dokonanie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862.
197118 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862
i dokonanie wpisu: LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
147197744.
197119 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
‑Usługowo‑Handlowe „STYROPMIN” Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862 i dokonanie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862.
197119 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862
i dokonanie wpisu: LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
147197744.
197120 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
‑Usługowo‑Handlowe „STYROPMIN” Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862 i dokonanie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862.
197120 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862
i dokonanie wpisu: LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
147197744.
197123 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
‑Usługowo‑Handlowe „STYROPMIN” Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862 i dokonanie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862.
197123 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862
i dokonanie wpisu: LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
147197744.
197124 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
‑Usługowo‑Handlowe „STYROPMIN” Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862 i dokonanie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862.
197124 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862
i dokonanie wpisu: LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
147197744.
197125 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
‑Usługowo‑Handlowe „STYROPMIN” Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862 i dokonanie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862.
197125 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862
i dokonanie wpisu: LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
147197744.
197126 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
‑Usługowo‑Handlowe „STYROPMIN” Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862 i dokonanie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862.
197126 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862
i dokonanie wpisu: LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
147197744.
197504 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Bolechowo‑Osiedle, Polska 302576321 i dokonanie wpisu: CROW
7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
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197504 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo
‑Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
197505 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Bolechowo‑Osiedle, Polska 302576321 i dokonanie wpisu: CROW
7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
197505 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo
‑Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
197516 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
197702 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADAMED Sp. z o.o., Pieńków, Polska
011369567 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
198562 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIPOL Szydłowski i Wspólnicy Spółka
Jawna, Kraków, Polska 350509592 i dokonanie wpisu: DIPOL GOŁASZEWSKI, GWIZDAŁA, WAŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków,
Polska 350509592.
199062 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „HELKRA” Spółka z o.o.,
Łomianki, Polska 017242454 i dokonanie wpisu: HELKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
017242454.
199395 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
199628 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
199828 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: OLX Global B.V., Hoofddorp, Holandia.
200060 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FarmaProm.pl Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska 120191240 i dokonanie wpisu:
FARMAPROM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 120191240.
200093 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
200138 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, Hoofddorp, Holandia
i dokonanie wpisu: Ceneo Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
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201305 2017 04 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429 „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
„Wspólne prawo ochronne”.
201306 2017 04 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429 „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
„Wspólne prawo ochronne”.
201439 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
201464 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWY „ALWERO” ALEKSANDRA I ROMAN MACHELSCY,
Hecznarowice, Polska 072267187 i dokonanie wpisu: ALWERO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Hecznarowice,
Polska 243220390.
201616 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „PIEKARNIA” Antoni Piskorek, Nowa Wieś,
Polska 070502840 i dokonanie wpisu: ANDRZEJ PISKOREK, Nowa
Wieś, Polska.
201876 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
201981 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Toruń, Polska i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń, Polska 870500795.
201981 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
202401 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fabryka Kosmetyków POLLENA
EWA S.A., Łódź, Polska 470035135 i dokonanie wpisu: FABRYKA
KOSMETYKÓW POLLENA‑EWA SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów, Polska
470035135.
202980 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA „PROMOCJA ZDROWIA”, Warszawa, Polska 010581791 i dokonanie wpisu: FUNDACJA
PROMOCJA ZDROWIA, Nadarzyn, Polska 010581791.
203242 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
203414 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
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wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
203771 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka, Polska 356630870 i dokonanie wpisu:
OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka, Polska 356630870.
204081 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MURATOR S.A., Warszawa, Polska
012012459 i dokonanie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012012459.
204388 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DOCTOR X” Tomasz Kiska, Marki, Polska
351541209 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska 141910000.
204388 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska 141910000
i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000.
204608 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ARKEMA FRANCE, PUTEAUX,
Francja i dokonanie wpisu: ARKEMA FRANCE, COLOMBES, Francja.
204632 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
205110 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
205835 2017 04 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429 „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
„Wspólne prawo ochronne”.
205838 2017 04 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429 „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
„Wspólne prawo ochronne”.
205840 2017 04 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429 „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
„Wspólne prawo ochronne”.
205941 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fabryka Kosmetyków POLLENA
EWA S.A., Łódź, Polska 470035135 i dokonanie wpisu: FABRYKA
KOSMETYKÓW POLLENA‑EWA SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów, Polska
470035135.
206122 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SUN PIZZA‑Michał Tuszyński,
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Trzciana, Polska 180063937 i dokonanie wpisu: SUN PIZZA MICHAŁ
TUSZYŃSKI, Rzeszów, Polska 180063937.
206258 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOBIESKI Spółka z o.o., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
230030460.
206636 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hardware Software Outsourcing Sp.
z o.o., Sopot, Polska 220959459 i dokonanie wpisu: APLITT SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdańsk, Polska 191760145.
207005 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERPRETER, Jan Szadkowski, Warszawa, Polska 015400720 i dokonanie wpisu: INTERPRETER S.C. SZADKOWSKI I SUŁEK, Warszawa, Polska 141491359.
207083 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
207341 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „VAYO” Spółka z o.o., Warszawa, Polska
017379650 i dokonanie wpisu: VAYO JAROSŁAW WOLNIAK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 364242362.
207423 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
207590 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
207641 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STEK‑ROL ANDRZEJ BARSZCZ SPÓŁKA
JAWNA, Dębica, Polska 850437109 Wytwórnia Salami IGLOOMEAT
‑SOKOŁÓW Spółka z o.o., Dębica, Polska 850272499 i dokonanie
wpisu: STEK‑POL ANDRZEJ BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA, Dębica,
Polska 850437109 MARKA „SOKOŁÓWSERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674.
207648 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
207867 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LACTINA, SZTRASBURG, Francja i dokonanie wpisu: SERMIX, Saint‑Nolff, Francja.
208017 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „SIMBHP” S.C. Sławomir Małecki, Ireneusz
Mikucki, Słupsk, Polska 770976058 i dokonanie wpisu: „SIMBHP”
SŁAWOMIR MAŁECKI, IRENEUSZ MIKUCKI SPÓŁKA JAWNA, Słupsk,
Polska 770976058.
208217 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KAPITAL INVEST S.A., Warszawa,
Polska 014954970 i dokonanie wpisu: POLFOOD GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska.
208286 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Majewska.pl”-Małgorzata Majewska,
Zawiercie, Polska i dokonanie wpisu: MAŁGORZATA MAJEWSKA,
Zawiercie, Polska.
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208357 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
208444 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „PIEKARNIA” Antoni Piskorek, Nowa Wieś,
Polska 070502840 i dokonanie wpisu: ANDRZEJ PISKOREK, Nowa
Wieś, Polska.
208518 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
208549 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
208825 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: E C C Spółka z o.o., Warszawa, Polska 006219722 i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROMENADA 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141122314.
208826 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: E C C Spółka z o.o., Warszawa, Polska 006219722 i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROMENADA 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141122314.
208844 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: POLSKA TELEFONIA CYFROWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295.
208844 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSKA TELEFONIA CYFROWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295 i dokonanie wpisu:
T‑MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295.
208902 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę adresu uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ONE MONEY MAIL LTD., LONDON, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: One Money Mail Limited,
London, Wielka Brytania.
209031 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo „INTERMAG”
Spółka z o.o., Osiek, Polska 001341192 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska 001341192.
209031 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska
001341192 i dokonanie wpisu: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, Polska 001341192.
209756 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Naturell Polska Spółka z o.o., Kraków,
Polska 357104728 i dokonanie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728.
210231 2010/06 2017 01 17 Sprostowano omyłkę w decyzji
administracyjnej z dnia 15.12.2000 r. powinno być: przez wykreślenie wpisu: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Colonia Peňa Blanca Santa
Fe, Meksyk i dokonanie wpisu: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., Meksyk D.F., Meksyk.
210751 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
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wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.

210752 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

212451 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 8 grudnia
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin
‑Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VII Gospodarczy
– Rejestru Zastawów (sygn. akt LU.VII.Ns‑Rej.Za 5658/16/793) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2515097 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑212451
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.

210988 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
211315 2017 04 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429 „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
„Wspólne prawo ochronne”.
211316 2017 04 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429 „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
„Wspólne prawo ochronne”.
211322 2017 04 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429 „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
„Wspólne prawo ochronne”.
211426 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ECC Sp. z o.o., Warszawa, Polska 006219722 i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROMENADA 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141122314.
211427 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ECC Sp. z o.o., Warszawa, Polska 006219722 i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROMENADA 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141122314.
211531 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
212037 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Wyrobów Kamionkowych
„MARYWIL” Spółka Akcyjna, Suchedniów, Polska 290802536 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE „AGRO‑BUD” JAN SZYMAŃSKI, Starachowice, Polska
290438757.
212450 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 grudnia
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin
‑Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VII Gospodarczy
– Rejestru Zastawów (sygn. akt LU.VII.Ns‑Rej.Za 5659/16/194) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 1514687 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑212450
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK

212616 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TOWARZYSTWO FINANSOWE
SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO‑KREDYTOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 191760145 i dokonanie wpisu:
APLITT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 191760145.
213067 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
213193 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
213216 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kamila Nowarkiewicz, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: FP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146537617.
213340 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AUTOGUARD INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142737064 i dokonanie wpisu: FINDER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147360322.
213375 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, LESZNOWOLA, Polska i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Lesznowola, Polska 015585664.
213375 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 015585664.
214087 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ”MEWA‑STYL” P.P.H.U. Sylwester Cieślak,
Marywil, Polska 750062664 i dokonanie wpisu: GABBIANO SYLWESTER CIEŚLAK, Marywil, Polska 750062664.
214418 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
214419 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
214805 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
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Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
215004 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ADAMED” Sp. z o.o., Pieńków, Polska
011369567 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
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215876 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.

215205 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.

216291 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Stomatologia i Protetyka Wojciech
Ryncarz, Warszawa, Polska 010935964 i dokonanie wpisu: ARGUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140798794.

215248 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

216990 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

215249 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

216991 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

215345 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.

216992 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.

215357 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SKOFF Spółka z o.o., Czechowice
‑Dziedzice, Polska 273385818 i dokonanie wpisu: KRZYSZTOF SKIBA, BIELSKO‑BIAŁA, Polska.

217027 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „PROFITIM” Jerzy Wilk, Łowisko, Polska 690383073 i dokonanie wpisu: „WILIMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów Małopolski, Polska
005135510.

215358 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SKOFF Spółka z o.o., Czechowice
‑Dziedzice, Polska 273385818 i dokonanie wpisu: KRZYSZTOF SKIBA, BIELSKO‑BIAŁA, Polska.
215393 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Sp. z o.o., Toruń, Polska i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
215393 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
215397 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
215526 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Carina Silicones Spółka z o.o., Siechnice
k/Wrocławia, Polska 890466232 i dokonanie wpisu: CARINA SEALANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Siechnice, Polska 890466232.
215526 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CARINA SEALANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Siechnice, Polska 890466232 i dokonanie wpisu: CARINA
SILICONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siechnice, Polska 890466232.
215876 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.

217027 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „WILIMEX” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów Małopolski,
Polska 005135510 i dokonanie wpisu: WILIMEX CONTRACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowisko, Polska
181105690.
217070 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
‑Usługowo‑Handlowe „STYROPMIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862 i dokonanie
wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862.
217070 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862
i dokonanie wpisu: LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
147197744.
217071 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
‑Usługowo‑Handlowe „STYROPMIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862 i dokonanie
wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862.
217071 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862
i dokonanie wpisu: LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
147197744.
217072 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
‑Usługowo‑Handlowe „STYROPMIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862 i dokonanie
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wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862.
217072 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862
i dokonanie wpisu: LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
147197744.
217073 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
‑Usługowo‑Handlowe „STYROPMIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862 i dokonanie
wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862.
217073 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862 i dokonanie wpisu: LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 147197744.
217104 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „FOTA” S.A., Gdynia, Polska
192598184 i dokonanie wpisu: FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, Gdynia, Polska 192598184.
217996 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
‑Usługowo‑Handlowe „STYROPMIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862 i dokonanie
wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862.
217996 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862
i dokonanie wpisu: LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
147197744.
218321 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Firma VoxNet SA, Zabrze, Polska
270714635 i dokonanie wpisu: VOXNET BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze, Polska 270714635.
218593 2014 04 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DREWNO S. Sokołowski i T. Dobrowolski Spółka Jawna, Częstochowa, Polska 150526355 DREWNO CENTRUM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska FIRMA HANDLOWA
SĘK K. Kaczmarek‑H. Stachowski Spółka Jawna, Poznań, Polska
630033606 i dokonanie wpisu: DREWNO S. SOKOŁOWSKI I T. DOBROWOLSKI SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa, Polska 150526355
DREWNO CENTRUM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015593652
FIRMA HANDLOWA FACHOWIEC K. KACZMAREK - H. STACHOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Tarnowo Podgórne, Polska 630033606.
219162 2017 04 25 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Sądu Rejonowego dla Łodzi‑Śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy z dnia 19 października 2015 r., sygn. akt: XII GNc 2686/15
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 15 stycznia 2016
r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi‑Widzewa
w Łodzi w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: AK Km 188/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Patrycji
Bojdo zamieszkałej w Warszawie”.
219317 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
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219318 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
219320 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
219321 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
219943 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
219944 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
219948 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
220291 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
220094 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie
wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146.
220094 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146 i dokonanie wpisu:
GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.
220094 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Opatówek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska.
220106 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
220290 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
220292 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
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POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
220830 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POL‑ORSA Sp. z o.o., Żary, Polska
970009398 i dokonanie wpisu: APOTESSILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary, Polska 970567282.
221035 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO Spółka z o.o., Warszawa, Polska
140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
221263 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcji Cukierniczej
„Barbara Luijckx” Spółka z o.o., Inowrocław, Polska 092369989 i dokonanie wpisu: BARBARA LUIJCKX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Latkowo, Polska 092369989.
221496 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „VAYO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 017379650 i dokonanie wpisu: VAYO
JAROSŁAW WOLNIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
364242362.
221547 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
221765 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
221766 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
221767 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
222784 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Piotr Muszkieta, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: MULTICHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska 630765083.
222871 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYMETRIA W. Wrzaskała, D. Golenia Spółka Jawna, Poznań, Polska 634630530 i dokonanie wpisu: SYMETRIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 634630530.
222871 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SYMETRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
634630530 i dokonanie wpisu: FITATU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 364839278.
222871 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FITATU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 364839278 i dokonanie wpisu:
POLSKIE WYDAWNICTWO MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146885695.
223158 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LES HIGIENA Sp. z o.o., Bydgoszcz, Polska 093132870 i dokonanie wpisu: LES HIGIENA SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski, Polska
093132870.
223159 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LES HIGIENA Sp. z o.o., Bydgoszcz, Polska 093132870 i dokonanie wpisu: LES HIGIENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski, Polska
093132870.
223239 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
223242 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
223245 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
223247 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
223250 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
223251 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
223252 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
223253 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
223363 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
223378 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „VAYO” Spółka z o.o., Warszawa, Polska
017379650 i dokonanie wpisu: VAYO JAROSŁAW WOLNIAK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 364242362.
223855 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
223857 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
223858 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
224008 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIRMA GABRIELLE Gabriela Kubica,
Czechowice‑Dziedzice, Polska 072923579 i dokonanie wpisu: GABRIELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czechowice‑Dziedzice, Polska 363795478.
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224457 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: OLX Global B.V., Hoofddorp, Holandia.
224742 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELWI”
Jan Jankowski, Koszalin, Polska 330275900 i dokonanie wpisu: ELWI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koszalin, Polska 321319753.
224842 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
224912 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
224974 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Verco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
225058 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ”PRESTIGE DENT Evgueni Nossov, Alexander Nosov, Jacek Kozik” Spółka Jawna, Wrocław, Polska 020613046
i dokonanie wpisu: PRESTIGE DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020613046.
225058 2017 04 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRESTIGE DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020613046 i dokonanie wpisu: PRESTIGE DENT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 365094952.
225687 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
225855 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ADAMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie
wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
226078 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERGEN Jan Pilch, Drogomyśl, Polska
070471707 i dokonanie wpisu: CRYOGEN JAN PILCH, Drogomyśl,
Polska 070471707.
226122 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
226629 2017 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
227043 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Verco” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
227206 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Telewizja Religia Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141962965 i dokonanie
wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072.
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227207 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Telewizja Religia Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141962965 i dokonanie
wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072.
227715 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „VERCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
228270 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „VERCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
229048 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
229093 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
229428 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DOLFOS Piotrowicz, Krogulska
Spółka Jawna, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301 i dokonanie wpisu: DOLFOSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, Polska
592305301.
229564 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RANK PROGRESS S.A., Legnica, Polska
390576060 i dokonanie wpisu: PROGRESS XIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 021427340.
229564 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS XIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 021427340 i dokonanie
wpisu: PROGRESS XI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 021427357.
230037 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie
wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146.
230037 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146 i dokonanie wpisu:
GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.
230037 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Opatówek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska.
230243 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BK‑FOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 190855168 i dokonanie wpisu: BK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 362095253.
230968 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
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230969 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
231529 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
231812 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
233248 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
233251 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
233684 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
235030 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „VERCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie
wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
235057 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: OLX Global B.V., Hoofddorp, Holandia.
235415 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Verco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
235458 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RANK PROGRESS S.A., Legnica, Polska
390576060 i dokonanie wpisu: PROGRESS XIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 021427340.
235458 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS XIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 021427340 i dokonanie
wpisu: PROGRESS XI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 021427357.
235820 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
236084 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ITALCOLOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 590517594
i dokonanie wpisu: ICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 362839104.
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237765 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska
510481080 i dokonanie wpisu: POL‑MOT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012770467
237947 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wimed Oznakowanie Dróg Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Tuchów, Polska 180188573
i dokonanie wpisu: WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573.
237948 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wimed Oznakowanie Dróg Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Tuchów, Polska 180188573
i dokonanie wpisu: WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Polska 180188573.
237973 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL
& CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
237973 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
238507 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Verco” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
239268 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
239824 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma
Spółka Akcyjna, Ksawerów, Polska 472293752 i dokonanie wpisu:
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
240277 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
240303 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
240304 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
240764 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYMETRIA W. Wrzaskała, D. Golenia Spółka Jawna, Poznań, Polska 634630530 i dokonanie wpisu: SYMETRIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 634630530.

236245 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RANK PROGRESS S.A., Legnica, Polska
390576060 i dokonanie wpisu: PROGRESS XIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 021427340.

240764 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SYMETRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
634630530 i dokonanie wpisu: FITATU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 364839278.

236245 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS XIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 021427340 i dokonanie
wpisu: PROGRESS XI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 021427357.

240764 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FITATU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 364839278 i dokonanie wpisu:
POLSKIE WYDAWNICTWO MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146885695.
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241019 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANDRZEJ PIOTR JEGLICZKA, Poznań,
Polska ŁUKASZ MINTA, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: KAMILA
MARIA JEGLICZKA, Poznań, Polska DARIA MINTA, Poznań, Polska.
242574 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
243092 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
243345 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
243346 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
243838 2017 04 05 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: WITMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zławieś Wielka, Polska 340369176 MARWIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zławieś
Wielka, Polska 340105075 i dokonanie wpisu: MARWIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zławieś Wielka, Polska
340105075 oraz w rubryce E wykreślono wpis: „Na podstawie Regulaminu z dnia 01 kwietnia 2015 r. ustanowiono wspólne prawo
ochronne”.
243839 2017 04 05 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: WITMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zławieś Wielka, Polska 340369176 MARWIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zławieś Wielka, Polska
340105075 i dokonanie wpisu: MARWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zławieś Wielka, Polska 340105075 oraz
w rubryce E wykreślono wpis: „Na podstawie Regulaminu z dnia 01
kwietnia 2015 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
243840 2017 04 05 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: WITMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zławieś Wielka, Polska 340369176 MARWIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zławieś Wielka, Polska
340105075 i dokonanie wpisu: MARWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zławieś Wielka, Polska 340105075 oraz
w rubryce E wykreślono wpis: „Na podstawie Regulaminu z dnia 01
kwietnia 2015 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
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244186 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
244187 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
244300 2017 04 19 F. wykreślono wpis: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 21 lutego 2014 r., sygnatura
akt: X GNc 79/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
6 maja 2014 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą Km 1131/14 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: San Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach”.
244402 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
244601 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
244770 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
244902 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
245852 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
245853 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
245854 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.

244183 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

246108 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL
& CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.

244184 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

246108 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.

244185 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

246109 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL
& CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
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246109 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
246110 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL
& CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
246110 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
246111 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL
& CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
246111 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
246169 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEWLETT‑PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, HOUSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Hewlett Packard Development LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
246452 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
246514 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma W. Lewandowski P.H.U. Wiesław Lewandowski, Łódź, Polska 470583227 i dokonanie wpisu: PHU GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno, Polska 300786847.
246527 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
246604 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Gdańsk, Polska 190575747 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GÓRSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 190575747.
246605 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Gdańsk, Polska 190575747 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GÓRSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 190575747.
246612 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
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246638 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
247001 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOBER MACIEJ BOB‑ART., Warszawa, Polska 141063391 i dokonanie wpisu: THAISUN MARCIN BOBER, Warszawa, Polska.
247632 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CA.PO.LAVORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 532434577 i dokonanie
wpisu: TOWNHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 532434577.
248981 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
248982 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
249295 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELTECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350799319 i dokonanie wpisu: ELTECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
350799319.
249296 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELTECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350799319 i dokonanie wpisu: ELTECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
350799319.
249536 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
249537 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
249545 2017 04 04 D. Dokonano wpisu: W dniu 22 lutego 2017 r.na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 1998/17/099) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2522924 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑249545
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
wobec spółek: Grupa Wydawnicza Foksal Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Empik E‑Commerce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
249929 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
250067 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STERIPACK MEDICAL POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łęg, Polska 140045540
i dokonanie wpisu: STERIPACK LIMITED, Clara, Irlandia.
250628 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
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251082 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

252750 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIAŁECKI KAROL HURT‑DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO‑PRZEMYSŁOWE, Budzisław Kościelny, Polska
310224076 i dokonanie wpisu: INTERIM A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142737590.

251551 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

252750 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERIM A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142737590 i dokonanie wpisu: TECHRONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Warszawa, Polska
146989377.

251552 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
251629 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 listopada
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 17641/16/814) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2513886 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑251629 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Grupa Pracuj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie”.
251629 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 12 grudnia
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 17935/16/400) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2515417 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑251629 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących DNB Bank Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Grupa Pracuj Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
251692 2017 04 25 D. Wykreślono wpis: „W dniu 5 września
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 12942/16/163) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2503755 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑251692 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG,
London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec „SMYK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
251692 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 lutego
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 12942/16/163) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2503755 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑251692 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec SMYK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
251887 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADE LINE SPÓŁKA AKCYJNA, Prusice, Polska
930673779 i dokonanie wpisu: PIOTR DĄBROWA, Wrocław, Polska.
251887 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PIOTR DĄBROWA, Wrocław, Polska i dokonanie wpisu: MIŁOSZ MROZEK, Wołów, Polska.
251887 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIŁOSZ MROZEK, Wołów, Polska i dokonanie wpisu: ALMIDECOR COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 022326196.

252750 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TECHRONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Warszawa, Polska 146989377 i dokonanie wpisu: TWÓJ MARKET INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieświastów,
Polska 362514230.
253419 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PUDLIK AGNIESZKA BED & BREAKFAT
HOME, Warszawa, Polska 350619843 i dokonanie wpisu: BBHOME
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363499314.
253530 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
253798 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
254353 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
254456 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
254595 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOMIX SPÓŁKA JAWNA KATARZYNA SROCZYŃSKA, TOMASZ GUZ, Szczecin, Polska 810670771 i dokonanie
wpisu: „TOMIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, Polska 810670771.
255134 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PUDLIK AGNIESZKA BED & BREAKFAT
HOME, Warszawa, Polska 350619843 i dokonanie wpisu: BBHOME
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363499314.
255327 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AUTOGUARD INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142737064 i dokonanie wpisu: FINDER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147360322.
255346 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
255347 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
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wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

255348 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

259222 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

255349 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

259430 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.

255350 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
255351 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
256463 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
256563 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ODLEWNIA ŻELIWA ŚREM SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem, Polska 630262070 i dokonanie wpisu: POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 590722383.
257272 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
257273 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
257407 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LES HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 093132870
i dokonanie wpisu: LES HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski, Polska 093132870.
257408 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LES HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 093132870
i dokonanie wpisu: LES HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski, Polska 093132870.
258459 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
258460 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
258461 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
258780 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie

259431 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
259433 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
259952 2017 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
261385 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
261561 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
264895 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VITAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146375712 i dokonanie
wpisu: INNOVATIVE FOOD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 363557610.
264920 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANITA NAWARKIEWICZ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: FP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146537617.
265154 2017 04 10 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 02 marca 2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez spółkę RODLEW QMD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, Polska na czas
nieokreślony”.
266184 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Kielce, Polska 290463755 i dokonanie wpisu: Q22 – PROJEKT ECHO
– 128 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA – SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 260133596.
266447 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PISKOREK ANTONI PIEKARNIA, Nowa
Wieś, Polska 070502840 i dokonanie wpisu: ANDRZEJ PISKOREK,
Nowa Wieś, Polska.
266771 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLINEA MARIUSZ TRUS, PAWEŁ BOGUSZ
SPÓŁKA JAWNA, Lublin, Polska 060039030 i dokonanie wpisu:
TRUS ANNA, Lublin, Polska KALANDYK – BOGUSZ DOROTA, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska
TRUS MARIUSZ, Lublin, Polska.

Nr 7/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

267001 2017 04 21 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 29 września 2015 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez LATEX OPONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole, Polska 161466995 na czas określony od dnia
29.09.2015 r. do dnia 29.09.2025 r.”.
267001 2017 04 21 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 31 grudnia 2013 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez LATEX OPONY SPÓŁKA
AKCYJNA, Opole, Polska 161436072 na czas określony od dnia
31.12.2013 r. do dnia 31.12.2023 r.”.
267001 2017 04 21 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 01 lutego 2016 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez LATEX SERWIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska 161539665 na czas określony od dnia 01.02.2016 r. do dnia
01.02.2026 r.”.
267002 2017 04 21 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 29 września 2015 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez LATEX OPONY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole, Polska 161466995 na czas określony od dnia 29.09.2015
r. do dnia 29.09.2025 r.”.
267002 2017 04 21 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 31 grudnia 2013 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez LATEX OPONY SPÓŁKA
AKCYJNA, Opole, Polska 161436072 na czas określony od dnia
31.12.2013 r. do dnia 31.12.2023 r.”.
267002 2017 04 21 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 01 lutego 2016 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez LATEX SERWIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska 161539665 na czas określony od dnia 01.02.2016 r. do dnia
01.02.2026 r.”.
267027 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
267084 2017 04 25 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział X
Gospodarczy z dnia 14 września 2015 r. sygn. akt: X GNc 4599/15
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 16 czerwca 2016 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań‑Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 5845/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek wierzyciela: PŁODNI.COM z siedzibą w Poznaniu”.
267772 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
268663 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: J & W GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk, Polska
142520703 i dokonanie wpisu: J&W GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142520703.
269276 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIVIANA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140681307 i dokonanie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010687650.
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269645 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
270053 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRESTIGE DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020613046 i dokonanie wpisu: PRESTIGE DENT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 365094952.
270054 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRESTIGE DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020613046 i dokonanie wpisu: PRESTIGE DENT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 365094952.
270293 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRESTIGE DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020613046 i dokonanie wpisu: PRESTIGE DENT STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 365094952.
271022 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KARWIŃŚKA ILONA, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: NEON MUZEUM LTD., Londyn, Anglia.
271492 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
271524 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
271933 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
272054 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FERROSTAL ŁABĘDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 271853741 i dokonanie wpisu: COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA, Poraj, Polska 190028940.
272791 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ACAMLA BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia.
272791 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: OLX Global B.V., Hoofddorp, Holandia.
273496 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DIAMOND COSMETICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302436962 i dokonanie wpisu: DIAMOND COSMETICS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska.
273496 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DIAMOND COSMETICS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska
i dokonanie wpisu: NESPERTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska 302436962.
274351 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dariusz Witold Jastrzębski, Turznica, Polska i dokonanie wpisu: JUSTYNA BIEŃKOWSKA, Olsztyn, Polska.
274697 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TELECITYGROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: EQUINIX COSMETICS (POLAND) SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141274596.
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276720 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

280685 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

276768 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

280981 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

276770 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

281071 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

276799 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PHENOMENON AGENTS
LIMITED, Singapore, Singapur i dokonanie wpisu: PHENOMENON
AGENTSLIMITED, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.

281072 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

277323 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CENTRUM OGRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145947997 i dokonanie wpisu: CITY GARDENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360081531.
277324 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CENTRUM OGRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145947997 i dokonanie wpisu: CITY GARDENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360081531.

281298 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: OLX Global B.V., Hoofddorp, Holandia.
281303 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MARCINISZYN TADEUSZ ZAKŁAD
PRODUKCYJNO‑HANDLOWY, Pniów, Polska 272770342 i dokonanie wpisu: MARCINISZYN ZAKŁAD MIĘSNY PNIÓW SPÓŁKA JAWNA,
Pniów, Polska 364923731.

278389 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUROWSKA AGNIESZKA, Gruszczyn, Polska 634579532 i dokonanie wpisu: TUROWSKA AGNIESZKA, Gruszczyn, Polska.

281304 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MARCINISZYN TADEUSZ ZAKŁAD
PRODUKCYJNO‑HANDLOWY, Pniów, Polska 272770342 i dokonanie wpisu: MARCINISZYN ZAKŁAD MIĘSNY PNIÓW SPÓŁKA JAWNA,
Pniów, Polska 364923731.

278549 2017 04 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZALEWSKA ALICJA CIACHOMANIA
‑FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA, Bielsko‑Biała, Polska 070774490
i dokonanie wpisu: CIACHOMANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko‑Biała, Polska 362088490.

281307 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 016299966 i dokonanie wpisu: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362970301.

278761 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
279195 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
279291 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LOMBARD PL. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska
022437139 i dokonanie wpisu: LA GRANDE BELLEZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieszyce, Polska 364028522.
279607 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DIAMOND COSMETICS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska
302436962 i dokonanie wpisu: NESPERTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska 302436962.
280166 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŁUCZAK JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO‑HANDLOWO‑USŁUGOWE LORIN, Andrychów, Polska
070171655 i dokonanie wpisu: ILONA SWAKOŃ, Andrychów, Polska.

281649 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
281650 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
281734 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
281778 2017 04 25 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Mielcu, I Wydział Cywilny z dnia 21
czerwca 2016 r., sygn. akt: I Nc 679/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia16 sierpnia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km
1168/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Filipa Klara zamieszkałego w Krakowie”.
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282272 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

285485 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GZELLA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Osie, Polska 146913055 i dokonanie wpisu: GZELLA OSIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678.

282691 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.

285485 2017 04 21 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 28 września 2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego na czas określony od dnia
28.09.2015 r. do dnia 28.09.2030 r. przez GZELLA POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Osie, Polska, która z dniem 1 października 2015 r. uległa przekształceniu w GZELLA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Osie, Polska”.

282907 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BK‑FOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221954790 i dokonanie wpisu: BK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 362095253.
284100 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STO2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska i dokonanie wpisu: Takeaway.
com B.V., Amsterdam, Holandia.
284474 2017 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WAWRZYCKI MARCIN, ZGIERSKA KATARZYNA, NOWIŃSKI TOMASZ FIT FABRIC SPÓŁKA CYWILNA, Łódź,
Polska i dokonanie wpisu: FIT FABRICF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101321861.
285464 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GZELLA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Osie, Polska 146913055 i dokonanie wpisu: GZELLA OSIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678.
285464 2017 04 21 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 28 września 2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego na czas określony od dnia
28.09.2015 r. do dnia 28.09.2030 r. przez GZELLA POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Osie, Polska, która z dniem 1 października 2015 r. uległa przekształceniu w GZELLA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Osie, Polska”.
285483 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GZELLA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Osie, Polska 146913055 i dokonanie wpisu: GZELLA OSIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678.
285483 2017 04 21 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 28 września 2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego na czas określony od dnia
28.09.2015 r. do dnia 28.09.2030 r. przez GZELLA POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Osie, Polska, która z dniem 1 października 2015 r. uległa przekształceniu w GZELLA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Osie, Polska”.
285484 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GZELLA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Osie, Polska 146913055 i dokonanie wpisu: GZELLA OSIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678.
285484 2017 04 21 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 28 września 2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego na czas określony od dnia
28.09.2015 r. do dnia 28.09.2030 r. przez GZELLA POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Osie, Polska, która z dniem 1 października 2015 r. uległa przekształceniu w GZELLA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Osie, Polska”.

286412 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CENTRUM BADAWCZO WDROŻENIOWE
SOFREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 278159707 i dokonanie wpisu: SOUVRE INTERNATIONALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Inowrocław, Polska 362911971.
286865 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BK‑FOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221954790 i dokonanie wpisu: BK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 362095253.
286878 2017 04 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KUBARA SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa,
Polska 241828229 i dokonanie wpisu: KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 241828229.
287668 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑287668 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London
Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
287668 2017 04 25 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑287668 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
287668 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑287668 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
288141 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 8 października 2015 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 13814/15/969) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466436 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑288141
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
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Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Telewizja Polsat
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Polsat License Ltd
(jako wspólnicy Gesellschafter) Polsat Brands, szwajcarskiej spółki
zwyczajnej (einfache Gesellschaft) z siedzibą w Buttikon (Schübelbach), Szwajcaria”.
288141 2017 04 25 D. Wykreślono wpis: „W dniu 8 października 2015 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 13814/15/969) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466436 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑288141
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Telewizja Polsat
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Polsat License Ltd
(jako wspólnicy Gesellschafter) Polsat Brands, szwajcarskiej spółki
zwyczajnej (einfache Gesellschaft) z siedzibą w Buttikon (Schübelbach), Szwajcaria”.
288141 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 3777/17/996) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466436 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑288141 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG,
London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AGM
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria”.
288142 2017 04 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 8 października 2015 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 13817/15/172) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466437 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑288142
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Telewizja Polsat
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Polsat License Ltd
(jako wspólnicy Gesellschafter) Polsat Brands, szwajcarskiej spółki
zwyczajnej (einfache Gesellschaft) z siedzibą w Buttikon (Schübelbach), Szwajcaria”.
289802 2017 04 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 października 2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 13795/16/840) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2507290 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑289802 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
289821 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑289821 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
289821 2017 04 25 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia 2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy
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na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑289821
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
289821 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑289821 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Citibank, N.A.,
London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Play 3 GNS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
289822 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑289822 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
289822 2017 04 25 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑289822 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
289822 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑289821 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Citibank, N.A.,
London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Play 3 GNS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
289823 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia 2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑289822
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
289823 2017 04 25 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑289822 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
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289823 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R‑289821 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
289826 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑289826 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
289826 2017 04 25 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑289826 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
289826 2017 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R‑289821 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
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151 348 2017 02 10

181 147 2016 11 25

218 033 2016 11 25

254 791 2016 11 25

254 792 2016 11 25

258 568 2016 11 25

DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
183 901 2014 10 07
188 157 2014 02 14

Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe i datę wygaśnięcia prawa ochronnego.
W przypadku wygaśnięcia prawa tylko dla części towarów (usług)
wymienia się te towary (usługi).
151 346 2017 02 10

151 347 2017 02 10

Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
10.02.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.151346.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
10.02.2017 r. uprawniony zrzekł się przed

258 569 2016 11 25

2459
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.151347.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
10.02.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.151348.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
25.11.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.181147.
Prawo wygasło w części dla towarów/usług:
napoje bezalkoholowe (klasa 32); napoje alkoholowe (klasa 33); restauracje, puby, bary,
snack‑bary, bary szybkiej obsługi, hotele,
motele (klasa 43).
Prawo wygasło w części dla towarów/usług:
napoje piwne, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje
smakowe na bazie wody, napoje owocowe
i soki owocowe ; syropy i inne preparaty
do produkcji napojów (klasa 32); napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) w tym wina
owocowe, napoje zawierające wino, napoje
winopodobne, fermentowane napoje winopodobne, likiery, nalewki, nalewki owocowe, aperitify, koktajle, wódki, napoje spirytusowe, wszystkie napoje alkoholowe, wina
gronowe, wyroby winiarskie (klasa 33).
Prawo wygasło w części dla towarów/usług:
napoje piwne, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje
smakowe na bazie wody, napoje owocowe
i soki owocowe ; syropy i inne preparaty
do produkcji napojów (klasa 32); napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) w tym wina
owocowe, napoje zawierające wino, napoje
winopodobne, fermentowane napoje winopodobne, likiery, nalewki, nalewki owocowe, aperitify, koktajle, wódki, napoje spirytusowe, wszystkie napoje alkoholowe, wina
gronowe, wyroby winiarskie (klasa 33).
Prawo wygasło w części dla towarów/usług:
napoje piwne, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje
smakowe na bazie wody, napoje owocowe
i soki owocowe ; syropy i inne preparaty
do produkcji napojów (klasa 32); napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) w tym wina
owocowe, napoje zawierające wino, napoje
winopodobne, fermentowane napoje winopodobne, likiery, nalewki, nalewki owocowe, aperitify, koktajle, wódki, napoje spirytusowe, wszystkie napoje alkoholowe, wina
gronowe, wyroby winiarskie (klasa 33).
Prawo wygasło w części dla towarów/usług:
napoje piwne, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje
smakowe na bazie wody, napoje owocowe
i soki owocowe ; syropy i inne preparaty
do produkcji napojów (klasa 32); napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) w tym wina
owocowe, napoje zawierające wino, napoje
winopodobne, fermentowane napoje winopodobne, likiery, nalewki, nalewki owocowe, aperitify, koktajle, wódki, napoje spirytusowe, wszystkie napoje alkoholowe, wina
gronowe, wyroby winiarskie (klasa 33).
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Prawo wygasło w części dla towarów/
usług: napoje piwne, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe;
napoje smakowe na bazie wody, napoje
owocowe i soki owocowe ; syropy i inne
preparaty do produkcji napojów (klasa
32); napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)
w tym wina owocowe, napoje zawierające
wino, napoje winopodobne, fermentowane napoje winopodobne, likiery, nalewki,
nalewki owocowe, aperitify, koktajle, wódki, napoje spirytusowe, wszystkie napoje
alkoholowe, wina gronowe, wyroby winiarskie (klasa 33).
270 426 2016 06 08 Prawo wygasło w części dla towarów: metale nieszlachetne i ich stopy do zastosowania w żeglarstwie; klasa 06.
271 187 2016 01 01 Prawo wygasło w części dla towarów
i usług: jogurty spożywcze (klasa 29); lody,
lody spożywcze, desery lodowe, jogurty
mrożone, sorbety, sosy i polewy do deserów; słodycze, wafle do lodów i deserów
(klasa 30); i postanawia w rejestrze znaków
towarowych pod numerem R‑271187.
271 456 2015 07 02 Prawo wygasło w części dla towarów: bielizna osobista z wyłączeniem bielizny osobistej dla dzieci bluzki z wyłączeniem bluzek
dla dzieci, buty z wyłączeniem butów dla
dzieci, cholewki do butów z wyłączeniem
cholewek do butów dla dzieci, obcasy
do butów z wyłączeniem obcasów do butów dla dzieci, okucia metalowe do butów
z wyłączeniem okuć metalowych do butów
dla dzieci, chusty z wyłączeniem chust dla
dzieci, kapelusze z wyłączeniem kapeluszy dla dzieci, czapki jako nakrycia głowy
z wyłączeniem czapek jako nakryć głowy
dla dzieci, czepki kąpielowe z wyłączeniem
czepków kąpielowych dla dzieci, dzianina
jako odzież z wyłączeniem dzianiny jako
odzieży dla dzieci, getry z wyłączeniem
getrów dla dzieci, obuwie gimnastyczne
z wyłączeniem obuwia gimnastycznego
dla dzieci, kąpielówki z wyłączeniem kąpielówek dla dzieci, koszulki gimnastyczne
z wyłączeniem koszulek gimnastycznych
dla dzieci, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem z wyłączeniem kurtek wełnianych i futrzanych dla dzieci, nakrycia głowy z wyłączeniem nakryć głowy dla dzieci,
obuwie z wyłączeniem obuwia dla dzieci,
odzież gotowa z wyłączeniem odzieży gotowej dla dzieci, odzież papierowa z wyłączeniem odzieży papierowej dla dzieci, odzież wodoodporna z wyłączeniem
odzieży wodoodpornej dla dzieci, odzież
z imitacji skóry z wyłączeniem odzieży
z imitacji skóry dla dzieci, odzież ze skóry
z wyłączeniem odzieży ze skóry dla dzieci,
pantofle domowe z wyłączeniem pantofli
domowych dla dzieci, piżamy z wyłączeniem piżam dla dzieci, podkoszulki z wyłączeniem podkoszulek dla dzieci, pończochy
z wyłączeniem pończoch dla dzieci, pończochy wchłaniające pot z wyłączeniem
pończoch wchłaniających pot dla dzieci,
potniki z wyłączeniem potników dla dzieci,
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półbuty z wyłączeniem półbutów dla dzieci, rajstopy z wyłączeniem rajstop dla dzieci, rajtuzy z wyłączeniem rajtuz dla dzieci,
rękawiczki z wyłączeniem rękawiczek dla
dzieci, skarpetki z wyłączeniem skarpetek
dla dzieci, spodnie z wyłączeniem spodni
dla dzieci, obuwie sportowe z wyłączeniem obuwia sportowego dla dzieci, spódnice z wyłączeniem spódnic dla dzieci, sukienki z wyłączeniem sukienek dla dzieci,
swetry z wyłączeniem swetrów dla dzieci,
szale z wyłączeniem szali dla dzieci, szaliki
z wyłączeniem szalików dla dzieci, szlafroki
z wyłączeniem szlafroków dla dzieci, śliniaki niepapierowe z wyłączeniem śliniaków
niepapierowych dla dzieci; klasa 25.
272 021 2016 10 09 Prawo wygasło w części dla usług: usługi
i informacje w zakresie edukacji, nauczania
korespondencyjnego, doradztwa zawodowego, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów,
sympozjów – wszystkie wyżej wymienione
usługi prowadzone w zakresie własności
intelektualnej (klasa 41 w części); doradztwo w zakresie własności intelektualnej;
prowadzenie badań prawnych, zarządzanie prawami autorskimi, usługi w zakresie
mediacji – wyżej wymienione usługi i badania prowadzone w zakresie własności
intelektualnej (klasa 45 w części).
277 668 2016 07 27 Prawo wygasło w części dla towarów: klasa 35 w części: rekrutacja personelu oraz
doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej; badania rynku;
badania opinii publicznej; usługi reklamowe, promocyjne i public relations; organizowanie tarów lub wystaw w celach
handlowych lub reklamowych; outsourcing; pomoc przy organizowaniu przedsiębiorstw; pomoc w zakładaniu i działalności
przedsiębiorstw; komercjalizacja prac naukowo - badawczych; sporządzanie biznes
planów; doradztwo i pośrednictwo w zakresie sprzedaży wyników prac naukowo
- badawczych, wynalazków, technologii;
organizowanie i monitorowanie procesu
komercjalizacji wyników prac naukowo
- badawczych; opracowanie strategii komercjalizacji efektów prac naukowo - badawczych; poszukiwanie potencjalnych
partnerów rynkowych; opracowywanie
konkretnych rozwiązań w zakresie komercjalizacji uzyskanych dóbr intelektualnych
odnoszące się do zasobów ludzkich, rekrutacji personelu, agencji zatrudniania,
tymczasowego zatrudniania, usług szkoleniowych w zakresie rekrutacji personelu;
klasa 41 w części: usługi edukacyjne; organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów naukowych;
usługi wydawnicze odnoszące się do zasobów ludzkich, rekrutacji personelu, agencji
zatrudniania, tymczasowego zatrudniania,
usług szkoleniowych w zakresie rekrutacji
personelu.
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Prawo wygasło w części dla usług: wypożyczanie pojazdów; organizowanie podróży
i turystyki w zakresie dotyczącym wypożyczania samochodów; usługi biur turystycznych w zakresie dotyczącym usług
wypożyczania samochodów; transport
pasażerski wszelkimi środkami transportu
w zakresie dotyczącym usług wypożyczania samochodów; usługi informacji o transporcie w zakresie dotyczącym usług wypożyczania samochodów; usługi na rzecz
osób towarzyszących podróżnym w zakresie dotyczącym usług wypożyczania samochodów i udzielanie informacji o takich
usługach; klasa 39 w części.
Prawo wygasło w części dla usług: wypożyczanie pojazdów; organizowanie podróży
i turystyki w zakresie dotyczącym wypożyczania samochodów; usługi biur turystycznych w zakresie dotyczącym usług
wypożyczania samochodów; transport
pasażerski wszelkimi środkami transportu
w zakresie dotyczącym usług wypożyczania samochodów; usługi informacji o transporcie w zakresie dotyczącym usług wypożyczania samochodów; usługi na rzecz
osób towarzyszących podróżnym w zakresie
dotyczącym usług wypożyczania samochodów i udzielanie informacji o takich usługach;
klasa 39 w części.
247

DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona decyzja została
ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono lub uchylono
decyzję poprzednią.
196 136 04/2008 2017 01 12 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 25 października
2007 r. w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej podmiotu
na rzecz którego udzielono prawa
ochronnego.
			
Powinno być: WŁADYSŁAW KOWALÓWKA, PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE PULAKO.
210 231 02/2009 2016 08 04 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 25.09.2008 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej nazwy zgłaszającego.
			
Prawidłowo powinno być: GRUPO
BIMBO S.A.B. de C.V.
284 460 09/2016 2017 02 14 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 30 marca 2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej kolejności zapisu firmy zgłaszającego.
			
Prawidłowo powinno być: INSPIRACJE MONIKA CYSARZ.
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych (w przypadku konwersji – oznaczono
literą K), określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci
liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub
zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów
graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko
i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub
siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub datę
późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej
rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji
bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
499814
ROTEL
7, 8, 21
ROTEL AG, Parkstrasse 43 CH-5012 Schönenwerd (CH)
2015 08 11
2015 11 23
2015 10 08
566898
FORMULA
TORRASPAPEL S.A. Sociedad Unipersonal,
C/ LLULL, 331 E-08019 BARCELONA (ES)
2013 03 20
2013 08 05

1
2013 06 20

641247
Transmetil
5
Mylan Healthcare GmbH, Freundallee 9A 30173 Hannover (DE)
2016 03 16
2017 02 06
2017 01 19
643019
ROCKFOL
Rockwool International A/S,
Hovedgaden 584 DK-2640 Hedehusene (DK)
2016 05 13

6, 16, 17
2016 09 22

649842
MUSIC
10
Sivantos GmbH, Henri-Dunant-Str. 100 91058 Erlangen (DE)
2016 04 28
2016 08 18
660240
FERRERO PRESTIGE
SOREMARTEC S.A., Findel Business Center,
Complexe B, Rue de Trèves L-2632 Findel (LU)
2016 08 04

30
2016 10 20

707276
M
CFE: 26.04.01, 27.05.01
9, 42
Murrelektronik GmbH, Falkenstrasse 3 71570 Oppenweiler (DE)
2016 05 12
2016 09 22
714430
la Châsse
33
GMDF, Le Village GIGONDAS F-84190 BEAUMES DE VENISE (FR)
2016 09 01
2016 09 22
804055
Dr. Popov
CFE: 26.01.02
3, 5, 30, 32
RNDr. Pavel Popov, Želivského 1752 CZ-347 01 Tachov (CZ)
2016 09 02
2016 09 22
809706
FRUIT KISS
5, 16, 30
R. Seelig & Hille oHG, Kevelaerer Strasse 21-23 40549 Düsseldorf (DE)
2016 05 20
2016 10 06
830210
H HERBÁRIA
CFE: 02.09.14, 05.11.01, 27.01.01, 29.01.13
3, 5, 30
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörüen
Müködö Részvénytársaság, Csata utca 27 H-1135 Budapest (HU)
2016 06 17
2016 10 20
837469
BIOSCALIN
GIULIANI S.P.A., 2, via Palagi, I-20129 MILANO (IT)
2016 05 04
880964
Tropic Fantasy
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG,
Carl-Metz-Straße 1 76185 Karlsruhe (DE)
2016 05 12

3, 5
2016 10 13
3
2016 09 15
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882979
RICO DESIGN
CFE: 27.05.11
2, 3, 4, 16, 20, 23, 24, 26
RICO DESIGN GmbH & Co. KG, Industriestraße 19-23 33034 Brakel (DE)
2015 12 23
2016 02 29
2016 01 21

1096060
Celsius
BAYADERA MANAGEMENT LIMITED,
Karpenisiou, 30, P.C. CY-1660 Nicosia (CY)
2016 07 28

882993
RICO
CFE: 27.05.17
2, 3, 4, 16, 20
RICO DESIGN GmbH & Co. KG, Industriestraße 19-23 33034 Brakel (DE)
2015 12 23
2016 02 29
2016 01 21

1099137
BOOU
CFE: 27.05.17
11
Zhejiang Boou Sanitary Ware Technology Co., Ltd., No.888
Haifeng Road, Taizhou city 318000 Zhejiang (CN)
2016 05 02
2016 10 06

889167
denk mit PUR
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG,
Carl-Metz-Strasse 1 76185 Karlsruhe (DE)
2016 05 27

3, 21
2016 09 29

909582
Rally
CFE: 18.01.07, 29.01.15
2
MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Zsámbokréti sor 1/A H-6728 Szeged (HU)
2016 06 13
2016 10 13
909683
POLI-FARBE
1, 2, 4, 19
POLI-FARBE Vegyipari Kft., III. kerület 2 H-6235 Bócsa (HU)
2016 09 07
2016 09 29
917245
Mellow Yellow
MELLOW YELLOW (SINGAPORE) PTE. LTD.,
51A Neil Roadsingapore Singapore 088829 (SG)
2016 09 27

18, 25
2016 10 20

943477
DANIEL & MAYER
25
DANIEL E MAYER S.R.L., Via San Gregorio, 30 I-20124 MILANO (MI) (IT)
2016 06 08
2016 09 15
951455
bursa uludag efsane gazoz
CFE: 06.01.02, 19.07.01, 29.01.12
32
Erbak-Uludag Içecek Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Yeniceköy
Mahallesi Ova Caddesi No:2 Inegöl Bursa (TR)
2015 03 26
2008 04 14
2015 05 14
963294
GRANDO
1, 5
UPL Benelux B.V., Koopvaardijweg 9 NL-4906 CV Oosterhout (NL)
2016 06 16
2016 10 06
969362
Plantin specialist in fertilization
CFE: 26.11.12, 27.05.07, 29.01.12
1
PLANTIN SARL, Usine de la Rolande F-84350 COURTHEZON (FR)
2016 05 19
2016 09 29
1001287
Bom Amigo
CFE: 26.04.04, 27.05.02
29
COFACO AÇORES-INDÚSTRIA DE CONSERVAS, S.A.,
Rua Heróis Da Faina Do Bacalhau N° 22 P-9600-173 Rabo de Peixe (PT)
2016 07 21
2016 09 29
1018131
DIANA
11, 20, 21
Sanitär-Union GmbH & Co KG, Münsterstraße 13 55116 Mainz (DE)
2015 09 18
2015 11 23
2015 10 08
1040032
DIANA
CFE: 02.09.12, 27.05.01
11, 20, 21
Sanitär Union GmbH & Co. KG, Münsterstraße 13 55116 Mainz (DE)
2015 09 18
2015 11 23
2015 10 08
1082981
JAGUAR
32, 33
Svenja Steingruber, Ahornstrasse 21 83395 Freilassing (DE)
2016 07 06
2016 10 20
1085707
NUHANCIAM
CFE: 27.05.01
3, 44
NUHANCIAM, 11 bis, rue de Moscou F-75008 PARIS (FR)
2015 09 10
2015 11 09
2015 10 01
1093899
FRIGELUX
11, 35, 37
FRIO ENTREPRISE,
143 boulevard Pierre Lefaucheux, ZI Sud F-72230 ARNAGE (FR)
2016 09 23
2016 10 13

1114866
TIPTOP OFFICE
CFE: 25.05.02, 27.05.02, 29.01.12
A. Hausmann GmbH,
Bienensteinstraße 13 A-8600 Bruck an der Mur (AT)
2016 07 06
1127383
SERENITY
Ontex BVBA, Genthof 5 B-9255 BUGGENHOUT (BE)
2015 08 25
2015 10 26

33
2016 10 20

8, 9, 16
2016 10 13
5, 16, 24
2015 09 17

1135763
PANDA taxi
CFE: 03.01.15
39
Tetiana GRYSHULENKO, Priežu iela 15 LV-2008 Jūrmala (LV)
2016 05 10
2016 09 29
1143925
LDV
CFE: 26.05.18
37
SAIC MOTOR CO., LTD., Room 509, block 1, No. 563 Songtao Road,
Zhangjiang High Tech Park Shanghai (CN)
2015 08 21
2015 11 09
2015 09 24
1161866
EMI
CFE: 05.05.21, 27.03.01, 29.01.12
3, 8, 14, 16, 35
Miroshnichenko Ekaterina Nikolaevna, Lermontovskaya,
53 RU-344011 Rostov-na-Donu (RU)
2016 07 11
2016 10 20
1163171
SmartRack
Trippe Manufacturing Company,
1111 W. 35th Street Chicago IL 60609 (US)
2016 09 01
1166347
VARIVENOL
UAB „VALENTIS”, Molėtų pl. 11 LT-08409 Vilnius (LT)
2016 08 09

9
2016 09 29
5
2016 10 20

1181238
LIERAC MAGNIFICENCE
3
LABORATOIRES LIERAC SA,
99 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ F-75008 PARIS (FR)
2013 09 27
2013 12 23
2013 11 07
1193204
DAUNAT
29, 30, 31, 32, 43
DAUNAT, Parc d’Activité de Bellevue F-22200 SAINT-AGATHON (FR)
2016 08 11
2016 10 20
1199846
Evolution April
CFE: 27.05.10
3, 35, 37
Foreign Private Enterprise „Perfumes and Cosmetics Factory „Sontsa”,
Proektiruemaya street 1 213760 Osipovichi, Mogilev region (BY)
2016 06 22
2016 10 20
1204537 K
EasyPush
9, 35, 38, 42
Y&R Group Switzerland AG, Hardturmstrasse 133 CH-8005 Zürich (CH)
2014 01 09
2016 03 29
2016 02 18
1219549
ARCO
Public Joint Stock Company Gazprom neft,
Galernaya ul., 5, lit. A RU-190000 St-Petersburg (RU)
2016 06 29
1224532
ANDRE
ANDRE SA, 28, avenue de Flandre F-75019 PARIS (FR)
2016 07 28

4
2016 10 20
18, 25, 35
2016 10 13

1229844
THE SCHOOL OF NAIL DESIGN BY EKATERINA
MIROSHNICHENKO
CFE: 05.05.20, 27.05.10, 29.01.12
3, 16, 35, 41, 42, 44, 45
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Miroshnichenko Ekaterina Nikolaevna,
ul. Lermontovskaja, d. 53 RU-344010 g. Rostov-na-Donu (RU)
2016 08 01
2016 10 20
1237519
EH Electro House
CFE: 24.01.05, 29.01.13
9, 11, 35
Logvynenko Sergii Mykolaiovych,
vul. Metrobudivnykiv, 32, kv. 103 m. Kharkiv 61183 (UA)
2016 07 11
2016 10 20
1239732
GOFLEX
25
Salamander GmbH, Zur Schlenkhecke 4 40764 Langenfeld (DE)
2016 06 09
2016 09 15
1249745
veres
CFE: 05.05.19, 25.01.01, 28.05.00, 29.01.13
29, 30
VGC INVESTMENTS LTD,
Arch. Makariou III, 155 Proteas House, 5th floor CY-3026 Limassol (CY)
2016 04 22
2016 10 20
1251948
BL Beautyline
CFE: 26.04.10, 27.05.24
3, 14, 26
Kik Textilien und Non-Food GmbH, Siemensstr. 21 59199 Bönen (DE)
2016 08 17
2016 10 20
1254859
SHERATON GRAND
43
Sheraton International IP, LLC, One StarPoint Stamford CT 06902 (US)
2015 09 21
2015 12 07
2015 10 22
1256523
BLUSH SUBTIL
3
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,
29 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR)
2015 09 04
2015 11 09
2015 09 24
1262569
SHAIK DESIGNER SHAIK
CFE: 02.01.01, 25.01.25, 27.05.03, 28.01.00
3, 14, 18
Designer Shaik Inc.,
4 Bay View, West Cliff Gardens Bournemouth BH2 5HL (GB)
2015 09 07
2015 11 09
2015 09 24
1266036
Calciderm
5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald (DE)
2015 08 21
2015 11 09
2015 09 24
1270798
ATHOS
1, 5
UPL EUROPE LTD,
The Centre, Birchwood Park, Warrington Cheshire WA3 6YN (GB)
2016 09 01
2016 09 15
1275498
ZDRAVE
3
AROMA COSMETICS PLC., „Kiril Blagoev” Str. 12 BG-1271 SOFIA (BG)
2016 05 04
2016 08 11
1277893
Toxex
5
PEKANA-NATURHEILMITTEL GmbH,
Raiffeisenstraße 15 88353 Kißlegg (DE)
2016 05 03
2016 09 22
1278071
ITIRES
5
PEKANA-NATURHEILMITTEL GmbH,
Raiffeisenstraße 15 88353 Kißlegg (DE)
2016 05 03
2016 09 22
1278957
SILVERLINE
42
F5 Networks, Inc., 401 Elliott Ave West Seattle WA 981194017 (US)
2016 09 29
2016 10 20
1280688
Megaline Chips
29
Limited liability company „Belprodukt”,
k.5, d.12, ul. Dobrushskaya 246009 Gomel (BY)
2016 06 27
2016 10 20
1281857
CAUDALIE
3, 5, 44
Caudalie IP Limited, 57/63 Line Wall Road Gibraltar GX11 1AA (GI)
2016 07 22
2016 10 20
1285928
BOOSTER
1, 19, 40
”S.A. LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT” en abrégé „L.R.D.”,
rue Charles Dubois 28 B-1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve (BE)
2015 09 07
2016 03 14
2016 02 04

2463

1286093
SALAD
1, 2, 3, 5, 18, 21, 35, 40
Individual entrepreneur Parshin Alexey Viktorovich,
Tyulenina str. 1, apt. 71 RU-630061 Novosibirsk city (RU)
2015 09 22
2016 03 14
2016 02 04
1286232
ASNAGHI
CFE: 27.05.01
25
Zhejiang Home Enjoy Furniture Co., Ltd.,
Qinggang Industrial Area, Yuhuan 317606 Zhejiang (CN)
2015 11 30
2016 03 14
2016 02 04
1292334
Elvan
CFE: 01.15.21, 27.05.24, 29.01.12
30
ELVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Merkez Mahallesi 2. Arifağa Sokak No:3 Yenibosna İSTANBUL (TR)
2016 05 05
2016 10 20
1292620
GT94
12
Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul (KR)
2016 01 20
2016 04 25
2016 03 17
1292621
GC84
12
Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul (KR)
2016 01 20
2016 04 25
2016 03 17
1292693
Free age
25
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «EKOLAYF»,
1-y Predportoviy pr-d, d. 11-A RU-196240 Sankt-Peterburg (RU)
2015 11 02
2016 04 25
2016 03 17
1293197
EnManage
ENVIROS, s.r.o., Na rovnosti 1 CZ-130 00 Praha 3 (CZ)
2015 09 14
2016 05 09
1293200
SanArom
Sano-Moderní výživa zvířat, spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15 CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2015 10 23
2016 05 09
1293204
TragSan
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o.,
Npor. O. Bartoška 15 CZ-344 01 Domažlice (CZ)
2015 10 23
2016 05 09

35
2016 03 24
31
2016 03 24
31
2016 03 24

1293249
GC64
12
Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul (KR)
2016 01 20
2016 05 09
2016 03 24
1293477
FOOTI
25
Viking Outdoor Footwear AS, Luhrtoppen 2 N-1470 Lørenskog (NO)
2016 08 18
2016 10 20
1294182
actipay
CFE: 16.01.11, 26.04.04, 29.01.15
9, 35, 36, 38, 42
ONEY BANK, 40 avenue de Flandre F-59170 CROIX (FR)
2015 12 17
2016 05 09
2016 03 31
1294273
PharmaS HelicoBalans
PharmaS d.o.o. za proizvodnju i promet lijekova,
Radnička 47 HR-10000 Zagreb (HR)
2015 10 30
2016 05 09
1296544
luniX
CFE: 01.15.05, 27.05.07, 29.01.12
KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Beyşehir Yolu Üzeri, Merkez Konya (TR)
2016 07 21

5
2016 03 31
29, 30, 32
2016 09 15

1301093
LUTNER
15
«Lutner SPb» Limited liability company,
ul. Peredovikov, 19, litera A, pom. 6-N, RU-195279 Saint-Petersburg (RU)
2016 04 04
2016 08 16
2016 07 07
1301100
HERCUL
Limited Liability Company „HERCUL UKRAINA”,
vul. Drahomyrova, 6-B, kv.51 m. Kyiv 01103 (UA)
2016 01 18
2016 08 16

2, 17
2016 07 07

2464
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1303935
GIFTER
35, 44
Chanel SARL, Burgstrasse 26 CH-8750 Glarus (CH)
2016 04 27
2016 07 28
1303937
PERCITECH
8, 21, 29, 30, 43
Valperca S.A., Bodmereya CH-3942 Raron (CH)
2016 05 13
2016 07 28
1303943
HDR
42
HDR, INC., 8404 Indian Hills Dr. Omaha NE 68114-4098 (US)
2016 05 24
2016 07 28
1304011
GABRIELLE CHANEL
3
Chanel SARL, Burgstrasse 26 CH-8750 Glarus (CH)
2016 05 20
2016 07 28
1304480
VALPERCA
8, 21, 29, 30, 43
Valperca S.A., Bodmereya CH-3942 Raron (CH)
2016 05 18
2016 08 04
1304611
CFE: 26.04.16
25
KARI-BRANDS LIMITED (Société de droit chypriote),
Afentrikas 4, Afentrika Court, Flat/Office 2 CY-6018 Larnaca (CY)
2016 04 22
2016 08 04
1304612
Pierre Cardin
CFE: 27.05.13
25
KARI-BRANDS LIMITED (Société de droit chypriote),
Afentrikas 4, Afentrika Court, Flat/Office 2 CY-6018 Larnaca (CY)
2016 04 22
2016 08 04
1304621
PC
CFE: 27.05.22
25
KARI-BRANDS LIMITED (Société de droit chypriote),
Afentrikas 4, Afentrika Court, Flat/Office 2 CY-6018 Larnaca (CY)
2016 04 22
2016 08 04
1304646
TIBERIUS
32
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG,
Rötelstraße 35 74172 Neckarsulm (DE)
2016 05 19
2016 08 04
1304816
Pierre Cardin
CFE: 27.05.13
25
CARDIN Pierre, 59, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR)
2016 04 22
2016 08 11
1304985
helitherm
CFE: 27.05.17
11, 19
Heliflex Tubos e Mangueiras, S.A., Estrada da Mota, Apartado 525,
Ilhavo Gafanha da Encarnação P-3834-906 (PT)
2016 04 26
2016 08 11
1305009
LAPIKKA
3, 21
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „WDS”,
20, bldg. 1G, Kulakova street RU-123592 Moscow (RU)
2016 04 20
2016 08 11
1305928
BISODUCTAL
5
BIOFARMA (SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE),
50 RUE CARNOT F-92284 SURESNES CEDEX (FR)
2016 05 23
2016 10 20
1307971
BaFix
6, 19
Sytec Bausysteme AG, Laupenstrasse 47 CH-3176 Neuenegg (CH)
2016 06 17
2016 09 08
1308409
KHAVINSON PEPTIDES
3, 5
BioVita, LLC, Krestovsky pr.,
15, Lit. A, office 8H RU-197110 Saint Petersburg (RU)
2016 07 08
2016 09 15
1308508
LA PERCHE LOË
CFE: 27.05.01
8, 21, 29, 30, 43
Valperca S.A., Bodmereya CH-3942 Raron (CH)
2016 05 18
2016 09 15
1308527
Laudatio
30, 35
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel (DE)
2016 06 13
2016 09 15

1308568
BGT HEART OF THE GAME
CFE: 20.05.07, 26.01.12, 26.11.13, 27.05.19, 29.01.13
Best Gaming Technology GmbH,
Diefenbachgasse 35/1/7-9 A-1150 Wien (AT)
2016 01 29
2016 10 24

Nr 7/2017

9, 42
2016 09 15

1308612
OLAM 1, 17, 19, 22, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 40, 42, 44
OLAM INTERNATIONAL LIMITED,
9 Temasek Boulevard, #11-02 Suntec Tower Two Singapore 038989 (SG)
2016 04 25
2016 09 15
1308648
KRISTAL
CFE: 01.01.02, 27.05.02, 29.01.13
1, 3, 4
Burg Groep B.V., Marconistraat 26 NL-1704 RG Heerhugowaard (NL)
2016 05 31
2016 09 15
1308741
SNOPY RAMPAGE
CFE: 16.01.04, 26.11.12, 27.03.01, 29.01.12
9, 28
SEGMENT BİLGİSAYAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Dereboyu Caddesi, No:79/B, Mecidiyeköy Şişli-İstanbul (TR)
2016 02 24
2016 10 24
2016 09 15
1308817
TEMP CHECK
CFE: 17.01.08, 17.05.19, 26.04.18
39
Etihad Airways, P.O. Box 35566, New Airport Road Abu Dhabi (AE)
2016 03 07
2016 10 24
2016 09 15
1309214
APISAL
esco-european salt company GmbH & Co. KG,
Landschaftstraße 1 30159 Hannover (DE)
2016 03 09
2016 10 24

5
2016 09 15

1309220
CFE: 21.03.01, 26.11.01, 26.15.01
9
Shenzhen Lenkeng Technology Co., Ltd., West side 4F, Jinguangxia
Culture & Tech Park, No. 3 Guangxia Road 518049 Shenzhen (CN)
2016 02 03
2016 10 24
2016 09 15
1309243
powerdent
DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG,
Katharinenstraße 4 01099 Dresden (DE)
2016 03 24
2016 10 24

3, 5, 21
2016 09 15

1309347
AntiGrel
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21 H-1103 Budapest (HU)
2016 06 09
2016 09 15
1309351
BARONESS
WinterTrade Kereskedelmi és Szolgáltató ZRt.,
Szent Mihály u.9.mfszt.2 H-6721 Szeged (HU)
2016 05 12
1309376
Red Cap
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH,
Sektkellereistraße 5 06632 Freyburg (DE)
2016 07 09

29
2016 09 15
32, 33
2016 09 15

1310157
GULF
35, 37
Gulf Oil Marketing GmbH, Biondekgasse 4 A-2500 Baden (AT)
2016 09 12
2016 09 29
1310158
Gulf
CFE: 26.01.19, 26.07.05, 29.01.13
35, 37
Gulf Oil Marketing GmbH, Biondekgasse 4 A-2500 Baden (AT)
2016 09 12
2016 09 29
1310767
AMORA
CFE: 27.05.01
AMOR GmbH, Jahnstr. 37 63179 Obertshausen (DE)
2016 05 20

14, 35
2016 09 29

1310768
AMORO
CFE: 27.05.01
14, 35
AMOR GmbH, Jahnstraße 37 63179 Obertshausen (DE)
2016 05 20
2016 09 29
1310769
CFE: 27.05.01

AMORI

14, 35
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AMOR GmbH, Jahnstraße 37 63179 Obertshausen (DE)
2016 05 20
2016 09 29
1310773
Pionir Breakfast
CFE: 26.01.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
30
Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
Pionir doo, Požeška 65b 11030 Beograd (RS)
2016 04 08
2016 11 07
2016 09 29
1310875
Honey Bar
CFE: 01.15.15, 26.15.01, 27.05.02, 29.01.15
30
UAB „GRANEX”, Raudondvario pl. 164A LT-47173 Kaunas (LT)
2016 03 17
2016 11 07
2016 09 29
1310893
EasyVEC
11
ALDES AERAULIQUE, 20 boulevard Joliot-Curie F-69200 Vénissieux (FR)
2016 03 08
2016 11 07
2016 09 29
1310903
THERMOBALCON
17, 19
RECTOR LESAGE, 16 rue de Hirtzbach F-68200 MULHOUSE (FR)
2016 03 11
2016 11 07
2016 09 29
1310919
SanguiFLOW
GALENICA s.r.o., Vrbovská 39 SK-921 01 Piešťany (SK)
2016 03 07
2016 11 07
1310972
LAMPRENE
NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH)
2016 04 21

5
2016 09 29
5
2016 09 29

1311226
CFE: 07.05.02
21
The Great Wall Group Holding Co., Ltd. Guangdong,
Cailongdadao, Fengxiqu, Chaozhou 521031 Guangdong (CN)
2016 04 20
2016 09 29
1311295
Lava
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Lutterstrasse 14 33617 Bielefeld (DE)
2016 04 27

30
2016 09 29

1311326
BRONCHITUSSEN
CFE: 28.05.00
5
”SOPHARMA” AD, Iliensko shose str. 16 BG-1220 Sofia (BG)
2016 05 19
2016 09 29
1311372
TANHEISER KRAFTBEER Export Brewed in Riga
1863
CFE: 07.01.03, 25.01.15, 26.01.19
32
ILGEZEEM, SIA, Daugavgrīvas iela 82/84 LV-1007 Rīga (LV)
2016 06 09
2016 09 29
1311474
SGS D-TECT
9, 42
SGS Group Management SA, Place des Alpes 1 CH-1201 Genève (CH)
2016 07 14
2016 09 29
1311499
THYRO-PX
Advanced Energy Industries, Inc.,
1625 Sharp Point Dr. Fort Collins CO 80525 (US)
2016 08 22

9
2016 09 29

1311532
DAFU
CFE: 27.05.01
7
DAFU PUMP INDUSTRY CO., LTD.,
Shanshi Industrial Zone, Wenling, Taizhou Zhejiang (CN)
2016 04 18
2016 09 29
1311551
CARI LENTOZZI
33
LINN MARKETING INC.,
Belize Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks Belize City (BZ)
2016 06 24
2016 09 29
1311582
HLA BY HEILAN
CFE: 27.05.10
24, 37, 45
HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., (No. 8, Huaxin Road),
Huashi Town Industrial Zone, Jiangyin City Jiangsu Province (CN)
2016 05 23
2016 09 29

2465

1311586
HUANG SAN JIAO
CFE: 28.03.00
41
DONGYING QUANXIN FURNITURE MANUFACTURING CO.,LTD.,
Liaohe Road South, Huzhou Road East, Dongying Development
Zone Shandong (CN)
2016 04 19
2016 09 29
1311687
GENESIS
CFE: 03.07.17, 24.01.15
7
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul (KR)
2016 05 03
2016 09 29
1311693
AUTOXON
10
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Bulgaria Blvd. 86,
Manastirski Livadi District, Floor 1 BG-1680 Sofia (BG)
2016 05 05
2016 09 29
1311694
DALVOCANS
5
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Bulgaria Blvd. 86,
Manastirski Livadi District, Floor 1 BG-1680 Sofia (BG)
2016 05 05
2016 09 29
1311695
RESELIGO
5
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Bulgaria Blvd. 86,
Manastirski Livadi District, Floor 1 BG-1680 Sofia (BG)
2016 05 05
2016 09 29
1311710
RUEN
CFE: 26.01.05, 26.13.25, 29.01.04
RUEN-INOKS AVTOMOBILE DOO Kocani,
ul. Teodosija Paunov br. 32 Kocani (MK)
2016 04 27

12
2016 09 29

1311816
IMAGE
CFE: 27.05.01, 29.01.04
9
Imagestore US Inc, 7706 18th Ave Brooklyn NY 11214 (US)
2016 06 09
2016 09 29
1311910
XPRESS RENT Location machines BTP en ligne
CFE: 25.05.01, 26.04.07, 27.05.24, 29.01.13
37, 38, 39
MONNOYEUR SAS, 117 rue Charles Michels F-93200 SAINT DENIS (FR)
2016 06 17
2016 09 29
1311911
XPRESS RENT
CFE: 25.05.01, 26.04.09, 29.01.14
37, 38, 39
MONNOYEUR SAS, 117 rue Charles Michels F-93200 SAINT DENIS (FR)
2016 06 17
2016 09 29
1311997
micros
MICROS Systems, Inc.,
500 Oracle Parkway Redwood Shores CA 94065 (US)
2016 08 18

9
2016 09 29

1312011
makro OWN BUSINESS DAY !
CFE: 02.09.01, 24.17.04, 26.04.24, 29.01.15
16, 35, 41
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Straße 1 40235 Düsseldorf (DE)
2016 05 31
2016 10 06
1312109
BIO village
CFE: 05.03.15, 27.05.07, 29.01.13
29, 30, 31, 32, 33
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, Société coopérative anonyme à directoire et
conseil de surveillance,
6 Quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
2016 05 24
2016 10 06
1312119
BIGHORN
Michal Kulík, Rašínova 190 CZ-396 01 Humpolec (CZ)
2016 05 30

18, 25, 35
2016 10 06

1312141
KIMFOTEC
CFE: 27.05.10
1, 16, 17
Obshchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyu „SistemaDI”,
street Generala Belova, 29 A RU-115563 Moscow (RU)
2016 05 19
2016 10 06
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1312176
POUCH UP
16, 20, 33
SMURFIT KAPPA BAG IN BOX, Quai de l’Ile Belon F-51200 EPERNAY (FR)
2016 07 25
2016 10 06
1312198
COLOR PRO
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf (DE)
2016 08 10
2016 10 06
1312214
CHAINWAY
CFE: 27.05.17
9
Shenzhen Chainway Software Co., Ltd.,
Room 601, Building A, Tsinghua Info-port R & D Building,
North High-tech District, Nanshan District Shenzhen (CN)
2016 04 29
2016 10 06
1312219
NORDICA
Teknos Group Oy, Takkatie 3 FI-00371 Helsinki (FI)
2016 06 13

2
2016 10 06

1312280
TFCC
CFE: 21.03.01, 27.05.01
37
SHANDONG TIFON CLEANING TECHNOLOGY CO., LTD., No. 5,
Jizhou Road, Economic Development Zone, Dongying City 257100
Shandong Province (CN)
2016 05 26
2016 10 06
1312287
MS MARSHAL
CFE: 27.05.01
7
NINGBO JUNQIAOHANG AUTO PARTS CO., LTD., No. 027,
Hengpeng Road, Henghe Town, Cixi City Zhejiang Province (CN)
2016 06 01
2016 10 06
1312841
GAVIA
9
Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22 73447 Oberkochen (DE)
2016 06 10
2016 10 06
1312858
ZEMEX
CFE: 26.01.18, 27.05.10
28
Limited liability company „Mitsui”, Akulovskaya street, 2, build. 4,
Odintsovo city RU-143002 Moscow district (RU)
2016 06 03
2016 10 06
1312892
Purité
3
CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG PROVENCE,
Lau 8, 161 Vo Van Tan, Phuong 6, Quan 3 Thanh pho Ho Chi Minh (VN)
2016 05 26
2016 10 06
1312916
LIERAC BODY-HYDRA
LABORATOIRES LIERAC SA,
99 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR)
2016 07 12
1313066
CRASSSH!
MOGYI KFT., Petőfi u. 29 H-6448 Csávoly (HU)
2016 06 22
1313083
LA PAUSA
Chanel SARL, Burgstrasse 26 CH-8750 Glarus (CH)
2016 07 15

3

2016 10 06
29, 31
2016 10 06
14, 18
2016 10 06

1313102
flink & sauber
CFE: 04.02.01, 09.05.01, 20.05.25,
24.17.25, 26.01.16, 27.05.24

3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16,
17, 20, 21, 22, 24, 26, 27
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 16 30938 Burgwedel (DE)
2015 07 16
2016 11 21
2016 10 13

1313140
Blumendorf
CFE: 05.05.03, 27.05.01
6, 20
Limited Liability Company „NOVA LINE”,
vul. Kyivska, 50 m. Bila Tserkva Kyivska obl. 09109 (UA)
2016 02 10
2016 11 21
2016 10 13
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1313224
VÉA
29, 30
Brandstock Legal Switzerland GmbH,
c/o Bugnion Ballansat Ehrler Alpenstraße 14, CH-6304 Zug (CH)
2016 06 01
2016 10 13
1313233
Hong Yao
CFE: 26.01.18, 28.03.00
21
MINHOU HONG-CRAFTS CO., LTD., New Street, Houyu Village,
Jingxi Town, Minhou County 350101 Fujian Province (CN)
2016 04 26
2016 10 13
1313309
VVINGS
29, 43
”CHICKEN KIYV” Limited Liability Company, vyl. Lenina, bud. 5,
selo Myrne, Boryspilskyi raion Kyivska oblast 08361 (UA)
2016 06 29
2016 10 13
1313344
CABINEO
6, 20
Lamello AG, Hauptstrasse 149 CH-4416 Bubendorf (CH)
2016 07 15
2016 10 13
1313398
LANDI
CFE: 27.05.01
25
Beijing Jiulongyihe Investment Co., Ltd, 2-8A, No.2 Building, No. 2
Dajiaoting Middle Street, Chaoyang District 100124 Beijing (CN)
2016 04 30
2016 10 13
1313405
CFE: 28.03.00
7
Kunming Fuchen Power Equipment Limited, 7-1 Floor 4, Building
4, Zhujiashangyu, Yanchangxian Beijing Road, Panlong District,
Kunming City Yunnan (CN)
2016 06 01
2016 10 13
1313435
TAIYU Fashion Lifestyle
CFE: 26.04.24, 27.05.24
Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd.,
Changpokou Village, Banshan, Liling City Hunan (CN)
2016 04 25

21
2016 10 13

1313442
FIXTEC
7
EBIC Tools Co.,Ltd., Room 302, 3rd Building, No. 119 Ruan Jian
Avenue, Yuhuatai District Nanjing (CN)
2016 06 08
2016 10 13
1313471
DEZAR
10, 11
Joint-Stock company «KRONT-M», ulitsa Spartakovskaya, dom 9,
pom. 1, Khimki RU-141400 Moscow region (RU)
2016 07 29
2016 10 13
1313509
CHISON
10
CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD., No. 228, Chang Jiang East
Road, Block 51 and 53, Phase 5 Industrial Park, Shuo Fang, New
District, Wuxi Jiangsu Province (CN)
2016 04 26
2016 10 13
1313528
COYEEE
CFE: 27.05.01
25
SHENZHEN HUIJIE GROUP CO., LTD, 23, 24, 25, 26F, Tower A, East
Pacific International Center (Phase 1), 7888 Shennan Boulevard,
Futian District Shenzhen, Guangdong (CN)
2016 04 26
2016 10 13
1314166
CFE: 05.03.13
11
Peng Min Jie, Seven lane two NO.6, Hecheng street, Daliang
Street, Shunde District, Foshan City Guangdong Province (CN)
2016 04 29
2016 10 13
1314167
CFE: 05.03.13
11
Peng Min Jie, Seven lane two NO.6, Hecheng street, Daliang
Street, Shunde District, Foshan City Guangdong Province (CN)
2016 04 29
2016 10 13
1314186
clean assist
16
PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY „KYIV CARDBOARD AND PAPER
MILL”, vul. Kyivska, 130 m. Obukhiv Kyivska obl. 08700 (UA)
2016 06 14
2016 10 13

Nr 7/2017
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1314195
PIANO TILES
9
Cheetah Mobile America, Inc.,
1510 Fashion Island Blvd., Suite 100 San Mateo CA 94131 (US)
2016 07 20
2016 10 13
1314245
CFE: 28.05.00
32
Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu «VSK», ul. 50-let
Oktyabrya, 113, g. Dimitrovgrad, RU-433502 Ulyanovskaya oblast (RU)
2016 08 01
2016 10 13
1314250
ADVANCED MiCROGRID OPTIMIZATION
CFE: 27.05.22, 29.01.12
9, 42
RTSoft, AO, Severniy proezd, dom No 1, Chernogolovka g. RU142432 Moskovskaya obl (RU)
2016 08 03
2016 10 13
1314297
LET’S RISE
Westin Hotel Management, L.P.,
One StarPoint Stamford CT 06902 (US)
2016 07 26

43
2016 10 20

1314445
CERVA GROUP
9, 10, 21, 25
CERVA GROUP a.s., Průmyslovā 483 CZ-252 61 Jeneč (CZ)
2016 05 02
2016 10 20
1314458
CEREA ATHLETIC
UNITED BAKERIES a.s. (IČ 28976231),
Pekařská 1/598 CZ-155 00 Praha 5 (CZ)
2016 05 12

30
2016 10 20

1314482
li:fy light for you
CFE: 24.17.01, 27.05.10, 29.01.12
9, 11
RIDI-Leuchten GmbH, Hauptstraße 31-33 72417 Jungingen (DE)
2016 06 15
2016 10 20
1314693
Euromac
CFE: 01.01.09, 27.05.08
7
Suzhou Handeli Electro-mechanical Technology Co.,Ltd., Tongxin
Road East, Wanping Community, Songling Town Wujian District,
Suzhou City Jiangsu Province (CN)
2016 04 22
2016 10 20
1314702
EXCELON
CFE: 27.05.19
12
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., No. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan
City 265400 Shangdong Province (CN)
2016 04 26
2016 10 20
1314754
SUNISSIME
3, 5
CASTER, 99 rue du Faubourg Saint Honoré F-75008 PARIS (FR)
2016 07 12
2016 10 20
1314827
SERENITYLINE
9
RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE, Société par actions simplifiée,
Centre de Villarceaux, Route de Villejust F-91620 NOZAY (FR)
2016 07 05
2016 10 20
1315170
BEN TENG
CFE: 26.01.18, 28.03.00
12
XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD., Xishui Industrial Zone,
Dongying Shandong (CN)
2015 12 15
2016 11 21
2016 10 20
1315187
CFE: 26.13.25, 28.03.00, 29.01.12
1
DONGYING SHUNTONG CHEMICAL (GROUP) CO., LTD., No. 787,
Donger Road Dongying City, Shandong (CN)
2016 03 26
2016 11 21
2016 10 20
1315302
oodji
CFE: 27.05.01
18, 25
Limited Liability Company «August», ul. Zvezdnaya 1, building
A RU-196158 Saint-Petersburg (RU)
2015 12 31
2016 12 05
2016 10 27
1316141
CFE: 28.05.00

CLASSIC GRAND BALLET
41
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Pinchuk Kostyantin Mikhaylovych, vul. Yermolovoi, 52, kv. 21 m.
Dnipropetrovsk 49033 (UA)
2015 12 28
2016 12 05
2016 10 27
1316159
starboard extended possibilities
CFE: 03.02.07, 04.03.07
16
Laakirchen Papier AG, Schillerstraße 5 A-4663 Laakirchen (AT)
2016 01 22
2016 12 05
2016 10 27
1317077
mycogel by AGROCODE
CFE: 01.13.01, 01.15.15, 05.11.02, 27.03.01, 27.05.08, 29.01.15 1, 42, 44
AGROCODE BIOSCIENCE, S.L., C/ Santa Marta, N° 13 E-04740
ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) (ES)
2016 04 06
2016 12 05
2016 11 03
1317148
TURQUOISE
CFE: 27.05.17
12, 37
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Şekerpınar Mah. Otomotiv Cad. No:2, Çayırova KOCAELİ (TR)
2016 04 07
2016 12 05
2016 11 03
1321258
SOMUCH
CFE: 27.05.01, 28.03.00
18
PanMingShun, No.12, Building C, Xiaoxi Lingtou Village, Da Xi
Town Wenling City, Zhejiang Province (CN)
2016 04 06
2017 01 02
2016 12 01
1325390
Citiport
CFE: 27.05.17
12, 37
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Şekerpınar Mah. Otomotiv Cad. No:2, Çayırova KOCAELİ (TR)
2016 04 07
2017 01 16
2016 12 29
1325553
italsensor TPMS
CFE: 26.11.01, 27.05.10
9
ITALMATIC SRL, Via Gaetano Donizetti, 3 I-20122 MILANO (IT)
2016 03 17
2017 01 16
2016 12 29
1325819
MOLION
5
IVOCLAR VIVADENT AG, Bendererstrasse 2 FL-9494 SCHAAN (LI)
2016 02 23
2017 01 16
2016 12 29
1325960
ZekeMark
CFE: 27.05.17
7, 9, 11, 12
Baixin E-TUU Automotive Electrical System Co., Ltd., No.19, West
of Taihu Lake Avenue, Wujin Economic Development Zone,
Changzhou Jiangsu Province (CN)
2016 03 16
2017 01 16
2016 12 29
1326166
CFE: 28.03.00
35
DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., North of Shengli Bridge,
Dongying City 257000 Shandong Province (CN)
2016 03 16
2017 01 16
2016 12 29
1326470
SMART GRIP
9
Hanvo (Nantong) Safety Products Co., Ltd, West side
of Huangshan Rd., Rudong New Development Zone, Nantong
226400 Jiangsu (CN)
2016 03 16
2017 01 23
2017 01 05
1326686
Q
CFE: 27.05.21, 29.01.12
7
JINZHOU QIAOPAI MACHINERIES CO., LTD., Qilihe Industrial Park,
Jinzhou City Liaoning Province (CN)
2016 04 03
2017 01 23
2017 01 05
1328441
ROEASY
CFE: 27.05.01, 28.03.00
6, 11, 28
Shantou City Chenghai District Dongli Town Rongtai Hardware
& Plastic Factory, Tangxi Industrial Zone, Dongli Town, Chenghai
District, Shantou City Guangdong Province (CN)
2016 04 10
2017 01 30
2017 01 12
1330268
CFE: 26.01.03, 28.05.00, 29.01.13 16, 35, 38, 41, 43
”InterMediaGroup” Limited Liability Company, Shabolovka Street,
31, building B RU-115162 Moscow (RU)
2016 03 03
2017 02 27
2017 02 09
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ O DEFINITYWNEJ
ODMOWIE UZNANIA OCHRONY W POLSCE

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych, określenie znaku towarowego
przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest
znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne, wskazanie
symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas
towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego
miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji
międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, datę
zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego
wyznaczenia.

Nr 7/2017

577547
PHYTOPURE
3
CASTER (société par actions simplifiée), 99 rue du Faubourg Saint
Honore F-75008 PARIS (FR)
2015 10 16
2016 01 18
2015 12 10
1109930
Albit
1, 5
Obchtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou
„Naoutchno-proizvodstvennaya firma „ALBIT”, 5, PR-KT NAOUKI,
G. PUCHTCHINO, RU-142290 MOSKOVSKAYA OBL. (RU)
2013 10 04
2013 12 23
2013 11 14
1158993
THE ORIGINAL STEAKBURGER
30, 43
STEAK N SHAKE, LLC, 107 S. PENNSYLVANIA STREET, SUITE 400
INDIANAPOLIS IN 46204 (US)
2013 07 29
2013 10 28
2013 09 12
1206262
THEORIE
CFE: 26.01.18, 27.05.24
35
TEORİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED SİRKETİ, KERESTECILER
SITESI, FATIH CADDESI, SELVI SOKAK, NO.1 K.1 MERTER-İSTANBUL (TR)
2014 02 26
2014 08 04
2014 06 19

Nr 7/2017
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH
250
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz przyczynę
i treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(B1) 219128 Postanowiono sprostować błąd drukarski w treści opisu na str. 3 Tabela 1, kolumna 1 wiersz 1 od góry z Segment 1 na Segment
oraz na str. 3 Tabela 1,kolumna 1 wiersz 2 wstawić cyfrę 1.
(B1) 222742 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(T3) 2604620 Postanowiono sprostować błędy na stronie zawierającej dane bibliograficzne: w pozycji (54) Tytuł wynalazku jest: „UKŁAD MASZYNY WIROWEJ Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA WBUDOWANYM W PRZEWÓD WYDECHOWY” powinno być: „Zmodyfikowane fluorowane analogi
nukleozydu”.

H. OGŁOSZENIA
251
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu (prawa ochronnego), numer patentu (prawa ochronnego), datę zgłoszenia,
numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu patentu (prawa ochronnego), wysokość opłaty
licencyjnej (jeżeli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia
oraz tytuł wynalazku (wzoru użytkowego) oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.
PATENTY
(B1) 226311
2014 06 09
07/2017
(-)
2017 01 09
Naturalny krem pielęgnacyjny przeznaczony do skóry suchej, starzejącej się
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
ul. S. Żeromskiego 116
90‑924 Łódź
(B1) 226312
2014 06 18
07/2017
(-)
2017 02 08
Układ podwójnie zrównoważonego mieszacza częstotliwości,
zwłaszcza do radiostacji o ograniczonym poborze mocy
RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Hutnicza 3
81‑212 Gdynia
(B1) 226313
2014 07 18
07/2017
Naturalny balsam pielęgnacyjny
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
ul. S. Żeromskiego 116
90‑924 Łódź

(-)

2017 01 09

(B1) 226314
2014 09 29
07/2017
(-)
2017 02 14
4 ’ - O ‑ β - D ‑ 4 ’ ’ ’ - O ‑ m e t y l o ‑ g l u k o p i r a n o z y l o ‑ 1 ’ ’, 2 ’ ’, α ,
β‑tetrahydroksantohumol K i sposób jego otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50‑375 Wrocław
(B1) 226315
2014 09 29
07/2017
(-)
2017 02 14
2’-O‑β-D‑glukopiranozylo‑1’’,2’’,α, β‑tetrahydroksantohumol C i sposób jego otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50‑375 Wrocław
(B1) 226316
2014 10 06
07/2017
(10%) 2017 02 10
Sposób otrzymywania 1,2‑tlenku limonenu i alkoholu perillowego
z limonenu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70‑310 Szczecin
(B1) 226317
2014 10 29
07/2017
(-)
2017 01 04
Sposób otrzymywania dodatku do żywności do stabilizacji tekstury albo zagęszczania, zwłaszcza z wytłoków jabłkowych oraz dodatek otrzymany tym sposobem
INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20‑290 Lublin
(B1) 226318
2014 11 17
07/2017
(-)
2017 01 24
Mieszanina alkaloidów łubinu oraz zastosowanie mieszaniny alkaloidów
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50‑375 Wrocław
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(B1) 226319
2014 11 17
07/2017
(-)
2016 12 29
Aplikator doglebowy
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY W FALENTACH
Al. Hrabska 3
Falenty
05‑090 Raszyn
(B1) 226320
2015 04 07
07/2017
(-)
2017 01 19
Sposób wytwarzania 3ß‑hydroksy‑17a‑oksa‑D-homo‑androst‑5en‑17‑onu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50‑375 Wrocław
(B1) 226321
2015 04 10
07/2017
(-)
2017 01 18
Osłona do zabezpieczenia tuszy przed zanieczyszczeniem
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50‑375 Wrocław
(B1) 226322
2015 09 15
07/2017
(-)
2017 01 18
1,2‑Dicytroneloilo‑sn‑glicero‑3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50‑375 Wrocław
(B1) 226323
2015 09 15
07/2017
(-)
2017 01 18
1,2‑Digeranoilo‑sn‑glicero‑3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50‑375 Wrocław
(B1) 226324
2015 09 28
07/2017
(-)
2017 01 18
1‑Palmitoilo‑2-cytroneloilo‑sn‑glicero‑3-fosfocholina oraz sposób
jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50‑375 Wrocław
252
OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia
wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer
i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek,
numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej na wprowadzenie produktu na rynek oraz oznaczenie produktu opisanego
w tym zezwoleniu.
(T3) 2459208
ŚRODKI LECZNICZE ZMNIEJSZAJĄCE POZIOM PARATHORMONU
DPO.0449 2017 04 28
Kai Pharmaceuticals, Inc., SOUTH SAN FRANCISCO, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/16/1142 2016 11 11 PARSABIV - ETELKALCETYD
(T3) 2187879
Kompozycja farmaceutyczna zawierająca podstawioną glukopiranozylem pochodną benzenu
DPO.0450 2017 05 08
Boehringer Ingelheim International GmbH, INGELHEIM AM RHEIN,
Niemcy
EU/1/16/1146 2016 11 11 GLYXAMBI - EMPAGLIFLOZYNA / LINAGLIPTYNA

Nr 7/2017

(T3) 1758590
Zastosowanie detergentu do niechirurgicznego usuwania tłuszczu
DPO.0451 2017 05 18
Los Angeles Biomedical Research Institute at Harbor‑UCLA Medical
Center, TORRANCE, Stany Zjednoczone Ameryki
The Regents of the University of California, OAKLAND, Stany Zjednoczone Ameryki
23575 2016 11 28 BELKYRA
IS/1/16/071/01 2016 07 29 BELKYRA
(T3) 1796465
Mieszaniny grzybobójcze pochodnej tiofenu
DPO.0452 2017 05 12
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, WILMINGTON, Stany
Zjednoczone Ameryki
R‑224/2016 2016 11 28 FRELIZON 240 SC
16218 2013 08 02 FRELIZON
(T3) 2435432
Środki wywołujące apoptozę do leczenia raka oraz chorób immunologicznych i autoimmunologicznych
DPO.0453 2017 05 29
AbbVie Ireland Unlimited Company, HAMILTON, Bermudy
EU/1/16/1138 2016 12 05 VENCLYXTO - WENETOKLAKS
(T3) 2245145
Wytwarzanie aktywnych wysoce fosforylowanych ludzkich enzymów sulfatazy lizosomalnej i ich zastosowania
DPO.0454 2017 06 02
BioMarin Pharmaceutical Inc., NOVATO, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/14/914 2014 04 28 VIMIZIM - ELOSULFASE ALFA
(T3) 2808340
Rekombinowany FSH zawierający alfa 2,3- i alfa 2,6‑sialilację
DPO.0455 2017 06 06
Ferring B.V., HOOFDDORP, Holandia
EU/1/16/1150 2016 12 12 REKOVELLE - FOLLITROPIN DELTA
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SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego
sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
174649 w WUP nr 02/2009 na stronie 407 w łamie prawym,
wiersz 14 od góry podano numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego
dodatkowym prawem ochronnym oraz wskazanie organu, który zezwolenie wydał:
(93) 18.04.2002, EU/1/02/216/001, Komisja Wspólnot Europejskich
Powinno być:
(93) 22.04.2002, EU/1/02/216/001, Komisja Wspólnot Europejskich
174649 w WUP nr 02/2009 na stronie 407 w łamie prawym, wiersz
17 od góry podano datę, od której powstaje i czas trwania
dodatkowego prawa ochronnego:
(94) 02.02.2013 - 18.04.2017
Powinno być:
(94) 02.02.2013 - 22.04.2017

KOMUNIKAT
Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP informuje, że przyjmuje przedpłatę na prenumeratę niżej wymienionych wydawnictw na rok 2018.
Koszt prenumeraty rocznej wynosi:


Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory użytkowe
(26 numerów x 10,50 zł) = 273 zł

Wiadomości Urzędu Patentowego
(12 numerów x 23,10 zł) = 277,20 zł
Zainteresowanych prosimy o wpłacanie powyższych kwot przelewem
na konto UPRP:


NBP O/O Warszawa 93101010100025832231000000
lub gotówką w Wydziale Rozpowszechniania Wydawnictw w terminie
do 30 listopada 2017 roku.
Przy zakupie ww. wydawnictw w prenumeracie zwolnieni są Państwo
z kosztów przesyłki.
Prosimy o terminowe dokonywanie przedpłat oraz o podawanie pełnych
danych adresowych na przelewach.
Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych.

Wszelkich informacji udzielamy:
tel: 22 579 01 07
		
22 579 01 13
		
22 579 02 24
faks: 22 579 04 55
e-mail: wydawnictwa@uprp
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