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CZĘŚĆ I

KOMUNIKATY URZĘDOWE
254
LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(wpisy i zmiany)
DeDecyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r., wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 221, z późn. zm.) wpisano na listę rzeczników patentowych pod nr:

3469
3470
3471
3472
3473

Jerzy Marian Drygas
Iwona Brejer
Karolina Monika Gajda‑Gromadzka
Przemysław Tadeusz Burzyński
Tomasz Bruski

Straszyn
Warszawa
Warszawa
Kraków
Toruń

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2017 r., wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 221, z późn. zm.) wpisano na listę rzeczników patentowych pod nr:

3474
3475
3476
3477
3478

Robert Andrzej Mroczek
Krzysztof Stolarski
Maciej Piotr Nowicki
Magdalena Rutkowska‑Sowa
Anna Maria Wojtala

Rumia
Radom
Lublin
Białystok
Kędzierzyn‑Koźle

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2017 r., wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 221, z późn. zm.) wpisano na listę rzeczników patentowych pod nr:

3479
3480
3481
3482
3483

Ewa Monika Boczek
Anna Westrych
Ewa Elżbieta Kurkowska
Małgorzata Barbara Koryziak
Weronika Justyna Wójcik

Marki
Łódź
Laryszów
Starogard Gdański
Warszawa

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 03 lipca 2017 r., wydaną na podstawie art.
25 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 221, z późn. zm.) wpisano na listę rzeczników patentowych pod nr:

3484
3485
3486
3487
3488
3489

Jakub Krzysztof Włodarski
Aleksandra Kuc‑Makulska
Krzysztof Dobkowski
Piotr Krzysztof Otręba
Dariusz Grzegorz Świerczyński
Adam Józef Kudaj

Bibice
Warszawa
Białystok
Wałbrzych
Warszawa
Warszawa
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C Z Ę Ś Ć II

OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o udzielonych patentach
oraz prawach ochronnych oznaczają:

(11)
(21)
(22)
(23)

–
–
–
–

(30) –
(41)
(51)
(54)
(61)
(62)
(68)
(72)
(73)

–
–
–
–
–
–
–
–

(76) –
(86) –
(87) –
(93) –
(94) –
(95) –
(97) –

numer patentu lub prawa ochronnego
numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data pierwszeństwa z wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego na wystawie i nazwa
wystawy
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data
wniesienia zgłoszenia priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
numer patentu głównego
numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
nazwisko i imię twórcy wynalazku lub wzoru użytkowego
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego z patentu lub prawa ochronnego oraz miejsce
zamieszkania lub siedziba i w nawiasie kod kraju
nazwisko i imię twórcy i jednocześnie uprawnionego z patentu lub prawa ochronnego oraz
miejsce zamieszkania lub siedziba i w nawiasie kod kraju
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym
prawem ochronnym oraz wskazanie organu, który zezwolenie wydał
data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego
dodatkowym prawem ochronnym
data i numer publikacji patentu europejskiego

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem patentu lub prawa ochronnego umieszczone
są literowo‑cyfrowe kody identyfikujące (kod rodzaju dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

Patent			
Patent dodatkowy do patentu
Prawo ochronne
Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
Zmienione po sprzeciwie tłumaczenie patentu europejskiego
Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego
zgodnie z art. 105a Konwencji o patencie europejskim

–
–
–
–
–
–

(B1)
(B3)
(Y1)
(T3)
(T4)
(T5)

– (T6)

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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A. WYNALAZKI
255
UDZIELONE PATENTY
(od nr 226 501 do nr 226 730)

B1 (11) 226510
(41) 2016 03 29
(51) A01B 49/04 (2006.01)
A01B 39/18 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
(21) 409540
(22) 2014 09 18
(72) ŁUCZAK STANISŁAW, Bartochów (PL)
(73) ŁUCZAK STANISŁAW ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE,
Bartochów (PL)
(54) Wielofunkcyjna maszyna do ekologicznych upraw roślin
B1 (11) 226672
(41) 2016 09 26
(51) A01B 49/06 (2006.01)
A01B 49/04 (2006.01)
(21) 411652
(22) 2015 03 19
(72) DZIEKAN KRZYSZTOF, Solec‑Zdrój (PL)
(73) DZIEKAN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO‑USŁUGOWO
‑PRODUKCYJNO‑HANDLOWE DZIEKAN, Solec‑Zdrój (PL)
(54) Agregat rolniczy zwłaszcza uprawowo‑siewny
B1 (11) 226730
(41) 2016 09 26
(51) A01C 1/06 (2006.01)
(21) 411721
(22) 2015 03 23
(72) ZARDZEWIAŁY MIŁOSZ, Gać (PL); ZAGUŁA GRZEGORZ,
Trzebownisko (PL); PUCHALSKI CZESŁAW, Rzeszów (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Sposób zmniejszenia absorpcji metali ciężkich przez rośliny
korzeniowe
B1 (11) 226602
(41) 2015 08 31
(51) A01G 9/02 (2006.01)
(21) 407287
(22) 2014 02 22
(72) NALBACH ANDRZEJ, Borowiny (PL)
(73) NALBACH ANDRZEJ, Borowiny (PL)
(54) Doniczka wisząca
B1 (11) 226607
(41) 2014 10 27
(51) A01N 57/20 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 403600
(22) 2013 04 19
(72) KULISZEWSKA EDYTA, Krapkowice (PL); CEGIELSKA
ALEKSANDRA, Suchodaniec (PL); KOSNO JACEK, Kędzierzyn
‑Koźle (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn‑Koźle (PL);
SOBIECH ŁUKASZ, Poznań (PL); SKRZYPCZAK GRZEGORZ,
Przeźmierowo (PL); MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn‑Koźle (PL)
(54) Kompozycja herbicydowa
B1 (11) 226503
(51) A21D 2/38 (2006.01)
A21D 8/04 (2006.01)

(41) 2014 10 27

(21) 403671
(22) 2013 04 25
(72) KOWALSKI KRZYSZTOF, Michałowice Opacz Kolonia (PL);
TARNOWSKA RENATA, Adolfin (PL); ŁOCHOWSKI SZCZEPAN,
Przysucha (PL)
(73) KOWALSKI KRZYSZTOF PPH KOSIEK, Opacz Kolonia (PL)
(54) Bułka pszenna gastronomiczna
B1 (11) 226606
(41) 2014 09 29
(51) A23B 4/044 (2006.01)
(21) 403329
(22) 2013 03 27
(72) STAWIANY IRENEUSZ, Gdynia (PL); STAWIANY JAKUB, Lniska (PL)
(73) STAWIANY IRENEUSZ ZAKŁAD REMONTOWO‑MONTAŻOWY
MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, Gdynia (PL)
(54) Komora wędzarnicza
B1 (11) 226508
(41) 2014 04 28
(51) A23G 9/42 (2006.01)
A23G 9/32 (2006.01)
A23G 9/04 (2006.01)
(21) 401342
(22) 2012 10 25
(72) POLAK ELŻBIETA, Łódź (PL); MARKOWSKA JOANNA, Łódź (PL);
SIERNICKI KRZYSZTOF, Suwałki (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWE GETAK’S
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki (PL)
(54) Sposób wytwarzania lodów
B1 (11) 226502
(41) 2015 09 14
(51) A23L 13/50 (2016.01)
A23B 4/00 (2006.01)
A23K 50/75 (2016.01)
A23K 20/158 (2016.01)
A23K 20/174 (2016.01)
A23K 20/20 (2016.01)
(21) 410125
(22) 2014 11 12
(72) WIERZBICKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); HORBAŃCZUK
JAROSŁAW, Magdalenka (PL); PÓŁTORAK ANDRZEJ, Warszawa (PL);
POŁAWSKA EWA, Warszawa (PL); STELMASIAK ADRIAN,
Zalesie Górne (PL); WYRWISZ JAROSŁAW, Antoninówka (PL);
GUZEK DOMINIKA, Warszawa (PL); GŁĄBSKA DOMINIKA,
Warszawa (PL); ZAREMBA ROBERT, Warszawa (PL); GUTKOWSKA
KRYSTYNA, Warszawa (PL); MARCINKOWSKA‑LESIAK MONIKA,
Nowe Łubki (PL); TOMASIK CYPRIAN, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL); INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI
ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jastrzębiec (PL); INSTYTUT
BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO‑SPOŻYWCZEGO IM. PROF.
WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL); INSTYTUT FIZJOLOGII
I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Jabłonna (PL)
(54) Sposób wytwarzania wysokojakościowego wyrobu z mięsa
strusiego
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B1 (11) 226527
(41) 2014 10 13
(51) A23L 19/00 (2016.01)
A23L 7/117 (2016.01)
A23L 11/00 (2016.01)
A23L 33/21 (2016.01)
A23L 27/10 (2016.01)
(21) 403400
(22) 2013 04 02
(72) JEŻEWSKA MARIA, Poznań (PL); BŁASIŃSKA IWONA,
Poznań (PL); KULCZAK MAŁGORZATA, Poznań (PL); KORBAS
EUGENIUSZ, Luboń (PL); ŁUCZAK HANNA, Poznań (PL);
PRZYGODZKI RYSZARD, Poznań (PL); REMISZEWSKI MARIAN,
Poznań (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO
‑SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Suche produkty spożywcze na bazie wytłoków marchwiowych

(21) 409036
(22) 2014 07 31
(72) TADEUSIAK MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) KORCZOWA DOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Stoisko handlowe

B1 (11) 226701
(41) 2014 10 27
(51) A23P 30/20 (2016.01)
A23L 7/117 (2016.01)
A23L 19/12 (2016.01)
A23L 5/43 (2016.01)
A21C 11/20 (2006.01)
G05D 25/00 (2006.01)
(21) 403681
(22) 2013 04 26
(72) WALAS KRZYSZTOF, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) DELLINGATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania ekstrudowanego barwionego pelletu
spożywczego i układ do wytwarzania ekstrudowanego barwionego
pelletu spożywczego

B1 (11) 226623
(41) 2016 02 15
(51) A47F 7/00 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
(21) 409158
(22) 2014 08 11
(72) BOJANEK JACEK, Częstochowa (PL)
(73) BOJANEK FIRMA PRODUKCYJNO‑HANDLOWA ANDRZEJ
BOJANEK, JERZY BOJANEK SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Ekspozytor karniszy

B1 (11) 226603
(41) 2015 02 16
(51) A24B 7/10 (2006.01)
B26D 1/38 (2006.01)
(21) 404993
(22) 2013 08 05
(72) FERET JUSTYNA, Hucisko (PL)
(73) FERET JUSTYNA, Hucisko (PL)
(54) Sposób krojenia/rozdrabniania materiałów pochodzenia roślin‑
nego zwłaszcza tytoniu i krajarka do stosowania tego sposobu
B1 (11) 226663
(41) 2016 04 25
(51) A24C 5/00 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
(21) 409808
(22) 2014 10 17
(72) STANIKOWSKI ROBERT, Radom (PL); CZAJKA PIOTR,
Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób i urządzenie do detekcji obróconych, niezamkniętych
w materiale owijkowym segmentów przemieszczanych w ciągu
segmentów jeden za drugim w maszynie stosowanej w przemyśle
tytoniowym oraz maszyna zawierająca takie urządzenie
B1 (11) 226509
(41) 2016 11 07
(51) A47C 17/00 (2006.01)
A47C 17/14 (2006.01)
A47C 7/54 (2006.01)
(21) 412222
(22) 2015 05 04
(72) WOŹNIAK MARCIN, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica (PL)
(54) Mechanizm wysuwno‑obrotowy elementu mebla
B1 (11) 226559
(51) A47F 3/00 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)

(41) 2016 02 01

B1 (11) 226713
(41) 2014 03 31
(51) A47F 5/08 (2006.01)
E04B 2/74 (2006.01)
E04C 2/52 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
(21) 400868
(22) 2012 09 21
(72) LOBA JAN, Poznań (PL)
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo (PL)
(54) Zestaw do budowy ścianek funkcjonalnych

B1 (11) 226535
(41) 2016 04 11
(51) A61B 1/005 (2006.01)
A61B 10/04 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
B25J 7/00 (2006.01)
B25J 9/14 (2006.01)
B25J 15/12 (2006.01)
F15B 15/02 (2006.01)
(21) 409670
(22) 2014 10 01
(72) FRAŚ JAN, Słupia Wielka (PL); CZARNOWSKI JAN,
Starogard Gdański (PL); GŁÓWKA JAKUB, Warszawa (PL); MACIAŚ
MATEUSZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Moduł manipulatora miękkiego
B1 (11) 226700
(41) 2014 10 27
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A61F 5/04 (2006.01)
(21) 403572
(22) 2013 04 17
(72) KONIOR JANUSZ, Wilkowice (PL)
(73) KONIOR JANUSZ, Wilkowice (PL)
(54) Urządzenie do korekcji skrzywień kręgosłupa
B1 (11) 226695
(41) 2008 01 07
(51) A61K 31/194 (2006.01)
A61P 1/04 (2006.01)
(21) 380103
(22) 2006 07 03
(72) KRUSZEWSKA DANUTA, Warszawa (PL)
(73) KRUSZEWSKA DANUTA, Warszawa (PL)
(54) Środek do zastosowania w zapobieganiu i/lub hamowaniu
kolonizacji Helicobacter pylori, zastosowanie soli kwasu alfa
‑ketoglutarowego z metalami alkalicznymi i ziem alkalicznych
do wytwarzania środka leczniczego oraz dodatku do żywności
do zapobiegania i/lub hamowania kolonizacji Helicobacter pylori
B1 (11) 226646
(51) A61K 36/185 (2006.01)
A61K 31/352 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
(62) 375357

(41) 2009 10 12
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(21) 388837
(22) 2003 08 14
(30) 0218901.7
2002 08 14
GB
10/218,972
2002 08 14
US
(86) 2003 08 14
PCT/GB03/03566
(87) 2004 02 26
WO04016277
(72) WHITTLE BRIAN ANTHONY, Salisbury (GB); HILL COLIN A.,
Chatham (GB); FLOCKHART IAN R., Woodmansey (GB); DOWNS
DAVID VICTOR, Canterbury (GB); GIBSON PETER, Salisbury (GB);
WHEATLEY GARY WILLIAM, Kingswood (GB)
(73) GW PHARMA LIMITED, Salisbury (GB)
(54) Botaniczna substancja lekowa
B1 (11) 226520
(41) 2012 03 12
(51) A61K 47/48 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 392292
(22) 2010 09 01
(72) SOBCZAK MARCIN, Radom (PL); KOŁODZIEJSKI WACŁAW L.,
Warszawa (PL); GOŚ PIOTR, Warszawa (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania nowych poliuretanowych proleków
chinolonów
B1 (11) 226595
(41) 2015 10 12
(51) A62C 33/00 (2006.01)
A62C 33/04 (2006.01)
B65H 75/38 (2006.01)
B65H 75/40 (2006.01)
B65H 54/00 (2006.01)
(21) 407826
(22) 2014 04 07
(72) WAWRZASZEK PIOTR, Jaworze (PL); LANC ARKADIUSZ,
Jaworze (PL); LUCHOWIEC WOJCIECH, Bielsko‑Biała (PL)
(73) WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko‑Biała (PL)
(54) Zwijadło do węży strażackich z hamulcem obrotów zwijadła
B1 (11) 226710
(41) 2016 11 21
(51) A63B 69/38 (2006.01)
(21) 412397
(22) 2015 05 20
(72) BAGIŃSKI WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) BAGIŃSKI WOJCIECH, Warszawa (PL)
(54) Mobilna ścianka do nauki oraz treningu doskonalącego grę
w tenisa ziemnego
B1 (11) 226697
(41) 2014 03 17
(51) B01D 53/04 (2006.01)
(21) 400704
(22) 2012 09 13
(72) CEBULA JAN, Gliwice (PL); WERESZCZYŃSKI DARIUSZ,
Opole (PL); LATOCHA LUDWIK, Katowice (PL); SOŁTYS JÓZEF,
Gliwice (PL); SOŁTYS MAŁGORZATA, Gliwice (PL); SOŁTYS
BARTOSZ, Gliwice (PL); JÓŹWIAK KATARZYNA, Ruda Śląska (PL);
MITAK JOLANTA, Zabrze (PL)
(73) SOŁTYS JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO
‑HANDLOWE INTERMARK, Gliwice (PL)
(54) Filtr do oczyszczania gazu
B1 (11) 226604
(41) 2016 05 09
(51) B01D 53/62 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
(21) 410052
(22) 2014 11 04
(72) KWIATKOWSKI LESŁAW, Opole (PL); SŁONCZYŃSKI
BOGUSŁAW, Gliwice (PL)
(73) KWIATKOWSKI LESŁAW, Opole (PL); SŁONCZYŃSKI
BOGUSŁAW, Gliwice (PL)
(54) Sposób ograniczenia zużycia energii w instalacji wychwytu
dwutlenku węgla ze spalin kotłowych emitowanych z przedsię‑
biorstw inżynierii energetycznej
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B1 (11) 226621
(41) 2015 02 16
(51) B01J 20/30 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
C02F 11/00 (2006.01)
(21) 408236
(22) 2014 05 19
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL); ŚWIERCZ ANNA,
Kielce (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Kielce (PL)
(54) Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do pochła‑
niania siarkowodoru i alkoholi tiolowych z osadów ściekowych
B1 (11) 226512
(41) 2012 06 04
(51) B01J 21/06 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
(21) 393110
(22) 2010 12 02
(72) KLEIN MAREK, Gdańsk (PL); ZALESKA ADRIANA, Gdańsk (PL);
HUPKA JAN, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i urządzenie do fotokatalitycznej redukcji tlenków węgla
B1 (11) 226568
(41) 2016 08 29
(51) B01J 21/06 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 411393
(22) 2015 02 26
(72) JURECZKO JOANNA, Marki (PL); KURNICKI ANTONI,
Pruszków (PL); JASTRZĘBSKA AGNIESZKA, Nadarzyn (PL);
OLSZYNA ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania modyfikowanych płatków grafenu
B1 (11) 226600
(41) 2013 06 10
(51) B02C 23/20 (2006.01)
B02C 23/40 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 397158
(22) 2011 11 28
(72) NOWAK GRZEGORZ, Luboń (PL); MIKOŁAJCZAK ANDRZEJ,
Nekla (PL)
(73) POLCOPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysieka Polska (PL)
(54) Sposób przerobu surowca metalicznego i linia technologiczna
do przerobu surowca metalicznego
B1 (11) 226692
(41) 2015 06 22
(51) B02C 25/00 (2006.01)
(21) 406539
(22) 2013 12 16
(72) MOSZUMAŃSKI RYSZARD, Kraków (PL); KRYZA JERZY,
Kraków (PL); KNAPIK SŁAWOMIR, Wola Filipowska (PL); SIKORA
TEODORA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) System identyfikacji parametrów procesu mielenia w ultraener‑
getycznym młynie pulsacyjno‑rotacyjnym
B1 (11) 226515
(41) 2015 03 16
(51) B03C 3/02 (2006.01)
(21) 405217
(22) 2013 09 02
(72) JAWOREK ANATOL, Gdańsk (PL); KRUPA ANDRZEJ,
Gdańsk (PL); ANTES TERESA, Pszczyna (PL); SZUDYGA MICHAŁ,
Katowice (PL); SOBIESKI WALDEMAR, Jawiszowice (PL);
ROŻNOWSKI WITOLD, Racibórz (PL)
(73) RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz (PL); INSTYTUT MASZYN
PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do aglomeracji submikronowych cząstek stałych
w zawiesinach gazowych
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B1 (11) 226572
(41) 2016 07 04
(51) B05B 7/22 (2006.01)
B05B 7/10 (2006.01)
(21) 410772
(22) 2014 12 23
(72) MILEWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(73) FERROMETAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Sposób modelowania strumienia wylotowego w pistolecie
łukowym oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
B1 (11) 226682
(41) 2016 08 29
(51) B09C 1/08 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 411386
(22) 2015 02 25
(72) WŁÓKA DARIUSZ, Kłobuck (PL); KACPRZAK MAŁGORZATA,
Koziegłówki (PL); GROBELAK ANNA, Kokawa (PL); PLACEK
AGNIESZKA, Parzymiechy (PL); NAPORA ANNA, Koniecpol (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Środek do remediacji gleb skażonych zanieczyszczeniami ro‑
popochodnymi
B1 (11) 226681
(41) 2015 03 02
(51) B21B 1/22 (2006.01)
B21B 13/18 (2006.01)
B21B 37/72 (2006.01)
(21) 405084
(22) 2013 08 16
(72) KOKOT ANDRZEJ, Częstochowa (PL); KOKOT PIOTR,
Częstochowa (PL)
(73) KOKOT ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO‑USŁUGOWE ANDRZEJ KOKOT, Częstochowa (PL);
KOKOT PIOTR, Częstochowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania kija wędzarniczego
B1 (11) 226504
(41) 2015 09 28
(51) B21B 13/10 (2006.01)
B21B 31/16 (2006.01)
B21B 35/04 (2006.01)
(21) 410202
(22) 2014 11 20
(72) WOŹNIAK DARIUSZ, Katowice (PL); PLICZKO KAROL,
Tarnowskie Góry (PL); SZYMIK JAN, Piekary Śląskie (PL)
(73) ZAMET‑BUDOWA MASZYN SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnowskie Góry (PL); INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IM.
STANISŁAWA STASZICA, Gliwice (PL)
(54) Sposób walcowania wyrobów o profilu prostokątnym i walcarka
do walcowania wyrobów o profilu prostokątnym
B1 (11) 226533
(41) 2016 03 14
(51) B21B 19/02 (2006.01)
B21B 19/10 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
(21) 409314
(22) 2014 08 29
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Narzędzie do walcowania skośnego
B1 (11) 226669
(41) 2016 08 01
(51) B21C 23/04 (2006.01)
B21C 23/21 (2006.01)
B21C 25/02 (2006.01)
(21) 411069
(22) 2015 01 27
(72) BOCHNIAK WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); KORBEL ANDRZEJ,
Kraków (PL); OSTACHOWSKI PAWEŁ, Kalinów (PL); ŁAGODA
MAREK, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wyciskania elementów metalicznych z materiałów roz‑
drobnionych
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B1 (11) 226689
(41) 2014 12 08
(51) B21C 37/02 (2006.01)
E04D 3/16 (2006.01)
(21) 404053
(22) 2013 05 24
(72) KRZYSZTOFIK MAREK, Adamów (PL); PAŁYSA WITOLD,
Wywóz (PL)
(73) BLACH‑POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SPÓŁKA JAWNA,
Opoczno (PL)
(54) Sposób wytwarzania blachy dachówkowej oraz blacha da‑
chówkowa
B1 (11) 226586
(41) 2015 05 25
(51) B21D 5/02 (2006.01)
B21D 53/74 (2006.01)
B23K 26/14 (2006.01)
(21) 406031
(22) 2013 11 14
(72) HAJDUK ŁUKASZ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) ŚLUSARSTWO USŁUGOWE HAJDUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54) Sposób otrzymywania ram, zwłaszcza ram drzwi frontowych
do wkładów kominkowych
B1 (11) 226605
(41) 2014 07 07
(51) B22F 1/00 (2006.01)
(21) 402268
(22) 2012 12 28
(72) DOLZAN MARKO, Warszawa (PL); GRODZKI HENRYK,
Łódź (PL); GRACA ANNA, Łódź (PL); WASILEWSKI CEZARY, Łódź (PL)
(73) SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ‑SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Konstantynów Łódzki (PL)
(54) Sposób zwiększenia gęstości nasypowej drobnych proszków
soli berylowców
B1 (11) 226658
(41) 2015 10 12
(51) B23D 21/02 (2006.01)
(21) 407811
(22) 2014 04 07
(72) ZAŁĘSKI KRZYSZTOF, Elbląg (PL)
(73) INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do rozcinania rur osłonowych, sposób rozcinania
rur osłonowych oraz zastosowanie urządzenia do rozcinania rur
osłonowych
B1 (11) 226693
(41) 2013 07 08
(51) B23H 1/02 (2006.01)
(21) 397685
(22) 2011 12 31
(72) MYSIŃSKI WOJCIECH, Kraków (PL); ZIÓŁEK JACEK, Kraków (PL);
WILK WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); MIELNICKI WACŁAW, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA, Kraków (PL)
(54) Układ do generowania impulsów o stałej wartości prądu dla
procesu elektroerozyjnego
B1 (11) 226579
(41) 2017 01 02
(51) B23K 9/167 (2006.01)
B23K 9/32 (2006.01)
B23K 37/00 (2006.01)
(21) 412886
(22) 2015 06 26
(72) IWASZKO JÓZEF, Częstochowa (PL); KUDŁA KRZYSZTOF,
Waleńczów (PL); STRZELECKA MONIKA, Kamieńsk (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Zespół spawalniczy do modyfikowania warstwy wierzchniej
materiałów
B1 (11) 226573
(51) B23K 26/38 (2014.01)
B23K 15/08 (2006.01)

(41) 2016 12 19
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(21) 412725
(22) 2015 06 15
(72) FLUDRA MARCIN, Środa Wielkopolska (PL); PRZESTACKI
DAMIAN, Jarocin (PL); CHWALCZUK TADEUSZ, Kościan (PL)
(73) FLUDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Środa Wielkopolska (PL)
(54) Sposób wytwarzania metalowych elementów konstrukcyjnych
B1 (11) 226728
(41) 2016 09 26
(51) B25J 5/00 (2006.01)
B25J 19/00 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
G05D 1/02 (2006.01)
(21) 411596
(22) 2015 03 15
(72) LUDWIŃSKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Robot mobilny
B1 (11) 226721
(41) 2015 05 11
(51) B29C 47/06 (2006.01)
B29C 63/14 (2006.01)
B29C 65/42 (2006.01)
B32B 1/02 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B65D 88/06 (2006.01)
(21) 405963
(22) 2013 11 08
(72) MAZUREK PRZEMYSŁAW, Łódź (PL); MOŚCICKI ANDRZEJ,
Łódź (PL); CIEŚLAK ROMUALDA, Łódź (PL)
(73) NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania cylindrycznych zbiorników z tworzywa
sztucznego
B1 (11) 226597
(41) 2017 02 13
(51) B29C 64/30 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
(21) 413431
(22) 2015 08 05
(72) TOMASIAK RAFAŁ, Gołdap (PL)
(73) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Układ do kontrolowania obecności filamentu w ekstruderze
drukarki 3D
B1 (11) 226634
(41) 2016 12 19
(51) B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
(21) 412617
(22) 2015 06 08
(72) TOMASIAK RAFAŁ, Gołdap (PL)
(73) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Ekstruder drukarki 3D
B1 (11) 226596
(41) 2016 12 19
(51) B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
(21) 412716
(22) 2015 06 15
(72) TOMASIAK RAFAŁ, Gołdap (PL)
(73) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Ekstruder drukarki 3D
B1 (11) 226598
(41) 2017 02 13
(51) B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
B29C 47/12 (2006.01)
(21) 413432
(22) 2015 08 05
(72) TOMASIAK RAFAŁ, Gołdap (PL)
(73) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Głowica z dyszą wytłaczającą, zwłaszcza do drukarki 3D
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B1 (11) 226599
(41) 2017 02 13
(51) B29C 64/245 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
(21) 413454
(22) 2015 08 07
(72) TOMASIAK RAFAŁ, Gołdap (PL)
(73) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Konstrukcja struktury bazowej, zwłaszcza pod model druko‑
wany w technologii 3D
B1 (11) 226544
(41) 2016 08 16
(51) B29C 67/02 (2006.01)
(21) 414915
(22) 2015 11 24
(72) GRACZYK JAKUB ŁUKASZ, Zembrzyce (PL); CIESZYŃSKI
TOMASZ PIOTR, Sosnowiec (PL); KARCZ STANISŁAW SZCZEPAN,
Kornatka (PL); JASIŃSKI MACIEJ MAREK, Bochnia (PL); MALAGA
ZBIGNIEW, Kraków (PL)
(73) KUGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania przedmiotów trójwymiarowych
z materiałów sypkich i sposób wytwarzania przedmiotów trójwy‑
miarowych z materiałów sypkich za pomocą spiekania lub stapiania
promieniem lasera
B1 (11) 226580
(41) 2017 02 13
(51) B41F 19/06 (2006.01)
(21) 413418
(22) 2015 08 04
(72) KULĄGOWSKI ŁUKASZ, Borkowo (PL)
(73) SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Sposób wytworzenia małogabarytowego opakowania pre‑
mium z uszlachetnionym nadrukiem
B1 (11) 226581
(41) 2017 02 27
(51) B43M 3/04 (2006.01)
B42D 15/00 (2006.01)
(21) 413659
(22) 2015 08 25
(72) KAWKA ERNEST, Szczecin (PL)
(73) ABA PAPIER INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Sposób produkcji spersonalizowanych przesyłek listowych
w kopertach obustronnie spersonalizowanych, również od wewnątrz
B1 (11) 226699
(41) 2014 08 18
(51) B60C 7/10 (2006.01)
B29D 30/02 (2006.01)
B60B 3/02 (2006.01)
(21) 402649
(22) 2013 02 04
(72) KAJZER STANISŁAW, Gliwice (PL); MATYGA JAN,
Bielsko‑Biała (PL); HELLER FRANCISZEK, Międzyrzecze Górne (PL);
GRZYB RYSZARD, Zabrze (PL)
(73) GASKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko‑Biała (PL)
(54) Koło pędne, zwłaszcza kolejek podwieszanych
B1 (11) 226632
(41) 2016 09 26
(51) B60G 11/20 (2006.01)
F16F 1/38 (2006.01)
F16C 27/06 (2006.01)
(21) 411557
(22) 2015 03 12
(72) WĄSOWICZ WŁADYSŁAW JÓZEF, Poznań (PL)
(73) WĄSOWICZ WŁADYSŁAW JÓZEF, Poznań (PL)
(54) Elastyczna obsada drążka stabilizatora drgań w zawieszeniu
pojazdów samochodowych oraz sposób wytwarzania tej obsady
B1 (11) 226678
(51) B60G 21/05 (2006.01)
(21) 413154

(41) 2016 05 09
(22) 2015 07 16
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(72) LISIECKI JAKUB, Warszawa (PL); LISIECKI SZYMON,
Warszawa (PL); MUSZYŃSKI ANDRZEJ, Szeligi (PL); WOJDAS
DARIUSZ, Prudnik (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa (PL)
(54) Zawieszenie o regulowanej sztywności kątowej szczególnie
do pojazdów terenowych
B1 (11) 226534
(41) 2016 03 29
(51) B60K 6/30 (2007.10)
(21) 409589
(22) 2014 09 25
(72) ŚLIWIŃSKI CEZARY, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do odzyskiwania energii w pojazdach mechanicz‑
nych
B1 (11) 226612
(41) 2014 05 12
(51) B60L 5/20 (2006.01)
B60L 5/18 (2006.01)
(21) 401495
(22) 2012 11 07
(72) MACIOŁEK TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Ślizgacz odbieraka prądu
B1 (11) 226538
(41) 2015 10 26
(51) B60N 2/28 (2006.01)
(21) 407954
(22) 2014 04 18
(72) KARWALA ŁUKASZ, Szarlejka (PL)
(73) KARWALA ŁUKASZ FIRMA LOOKART EKSPORT IMPORT,
Szarlejka (PL)
(54) Fotelik samochodowy dla dzieci
B1 (11) 226539
(41) 2016 03 14
(51) B60P 7/13 (2006.01)
B65D 19/28 (2006.01)
(21) 409378
(22) 2014 08 31
(72) BERENT BOGDAN, Sulejówek (PL); CHACHULSKI ANDRZEJ,
Sulejówek (PL); FLORCZYK JANUSZ, Sulejówek (PL); FRET JÓZEF,
Sulejówek (PL); FRET ROBERT, Sulejówek (PL); GAJEWSKI ANDRZEJ,
Piastów (PL)
(73) ARMPOL PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO
‑WDROŻENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krubki‑ Górki (PL)
(54) Platforma kontenerowa specjalna
B1 (11) 226525
(41) 2014 07 07
(51) B60S 9/22 (2006.01)
B60S 11/00 (2006.01)
B66F 7/00 (2006.01)
(21) 406436
(22) 2013 12 09
(72) SOSNA EDWARD, Bielsko‑Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko‑Biała (PL)
(73) DŹWIGAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(54) Sposób podnoszenia pojazdów kołowych
B1 (11) 226523
(41) 2013 05 27
(51) B61F 5/38 (2006.01)
B61D 13/00 (2006.01)
(21) 401968
(22) 2012 12 10
(72) GISTEREK IGOR, Szymanów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Podwozie pojazdu szynowego
B1 (11) 226725
(51) B61F 5/52 (2006.01)
(21) 407134

(41) 2015 08 17
(22) 2014 02 11
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(72) KASPROWICZ MARIUSZ, Śmiłowo (PL)
(73) POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz (PL)
(54) Rama wózka do pojazdu szynowego, zwłaszcza do tramwaju
B1 (11) 226704
(41) 2015 06 08
(51) B61G 11/08 (2006.01)
B60R 19/18 (2006.01)
(21) 406314
(22) 2013 11 29
(72) KONDRAT ANDRZEJ, Bielsko‑Biała (PL)
(73) GASKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko‑Biała (PL)
(54) Amortyzator elastomerowy zderzaka, zwłaszcza zderzaka ko‑
lejowego
B1 (11) 226548
(41) 2016 06 06
(51) B61G 11/16 (2006.01)
F16F 7/12 (2006.01)
(21) 410337
(22) 2014 12 02
(72) KUKULSKI JAN, Rogóżno (PL); WASILEWSKI LESZEK,
Gniewczyna Łańcucka (PL)
(73) AXTONE SPÓŁKA AKCYJNA, Kańczuga (PL)
(54) Urządzenie pochłaniające energię uderzeń wagonów kolejowych
B1 (11) 226712
(41) 2013 03 18
(51) B62D 25/14 (2006.01)
B60K 37/00 (2006.01)
(21) 400684
(22) 2012 09 07
(30) 1158026
2011 09 09
FR
(72) BAUDART LAURENT, Fresnoy en Thelle (FR); DA COSTA PITO
SERGE, Cergy (FR)
(73) Faurecia Interieur Industrie, Nanterre (FR)
(54) Belka poprzeczna tablicy rozdzielczej zawierająca co najmniej
dwie części połączone ze sobą poprzez spawanie i sposób jej wy‑
twarzania
B1 (11) 226688
(41) 2015 12 21
(51) B62D 51/04 (2006.01)
(21) 408577
(22) 2014 06 16
(72) JACKOWIAK WOJCIECH, Plewiska (PL)
(73) JAŁYŃSKI JERZY INTEX OŚRODEK INNOWACJI
TECHNICZNYCH I KOOPERACJI SPÓŁKA CYWILNA,
Poznań (PL); JAŁYŃSKA‑JACKOWIAK MONIKA INTEX OŚRODEK
INNOWACJI TECHNICZNYCH I KOOPERACJI SPÓŁKA
CYWILNA, Poznań (PL)
(54) Kompaktowy ciągnik do transportu ładunków
B1 (11) 226613
(41) 2014 07 21
(51) B63B 19/14 (2006.01)
B63B 19/24 (2006.01)
B63B 43/32 (2006.01)
(21) 402452
(22) 2013 01 15
(72) MAGDZIARZ ZBIGNIEW, Zamość (PL); BOHDANOWICZ
ARKADIUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) BOHAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Ciele (PL)
(54) Mechanizm ryglowania drzwi lub włazów okrętowych
B1 (11) 226715
(41) 2014 08 18
(51) B63B 19/14 (2006.01)
E05D 3/02 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
(21) 402701
(22) 2013 02 07
(72) MAGDZIARZ ZBIGNIEW, Zamość (PL); BOHDANOWICZ
ARKADIUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) BOHAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Ciele (PL)
(54) Zawias regulowany do drzwi i włazów okrętowych
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B1 (11) 226618
(41) 2015 05 11
(51) B64D 45/00 (2006.01)
(21) 405906
(22) 2013 11 04
(72) LISIECKI JANUSZ, Warszawa (PL); BŁAŻEJEWICZ TERESA,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Sposób wypełniania kasety pancernej rejestratora katastroficz‑
nego substancją o właściwościach endotermicznych
B1 (11) 226705
(41) 2015 07 06
(51) B65D 51/28 (2006.01)
(21) 406700
(22) 2013 12 30
(72) CHRAPEK JAROSŁAW, Frydrychowice (PL)
(73) IZZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wadowice (PL)
(54) Nakrętka dozująca
B1 (11) 226694
(41) 2014 09 01
(51) B65F 7/00 (2006.01)
E01H 1/00 (2006.01)
(21) 407271
(22) 2014 02 20
(30) 202013001650.7
2013 02 21
DE
(72) LUTHER HORST, Birkenfeld (DE)
(73) LUTHER HORST, Birkenfeld (DE)
(54) Jezdne urządzenie czyszczące do urządzeń ochronnych/kieru‑
jących na szlakach komunikacyjnych
B1 (11) 226702
(41) 2014 11 10
(51) B65G 3/04 (2006.01)
B65D 88/28 (2006.01)
(21) 403729
(22) 2013 04 30
(72) TEJCHMAN JACEK, Gdynia (PL); NIEDOSTATKIEWICZ MACIEJ,
Gdynia (PL); WÓJCIK MICHAŁ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ zabezpieczający przed efektami dynamiczno
‑akustycznymi w silosach, zwłaszcza w metalowych cienkościennych
B1 (11) 226537
(41) 2015 09 28
(51) B65G 39/09 (2006.01)
(21) 407559
(22) 2014 03 17
(72) CHWOŁKA PIOTR, Rybnik (PL)
(73) ARTECH RYBNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(54) Krążnik przenośnika taśmowego
B1 (11) 226593
(41) 2016 06 06
(51) B65G 53/00 (2006.01)
B65G 53/04 (2006.01)
B65G 53/14 (2006.01)
(21) 410381
(22) 2014 12 04
(72) WŁODARCZYK KONRAD, Ruszków Drugi (PL); SELECH
JAROSŁAW, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Wzmacniacz strumienia powietrza w pneumatycznych ukła‑
dach transportowych materiałów sypkich
B1 (11) 226551
(41) 2016 08 29
(51) B65H 75/44 (2006.01)
B63C 11/02 (2006.01)
(21) 411368
(22) 2015 02 24
(72) WIŚNIEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(73) WIŚNIEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(54) Kołowrotek nurkowy
B1 (11) 226649
(51) C01B 25/32 (2006.01)

(41) 2014 07 07

2479

A61L 27/32 (2006.01)
A61L 27/34 (2006.01)
(21) 402211
(22) 2012 12 24
(72) SOBCZAK‑KUPIEC AGNIESZKA, Myślenice (PL); KIJKOWSKA
REGINA, Kraków (PL); MALINA DAGMARA, Kraków (PL); WZOREK
ZBIGNIEW, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób modyfikacji nanocząstkami srebra powierzchni krysta‑
litów fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu
B1 (11) 226650
(41) 2014 07 07
(51) C01B 25/32 (2006.01)
A61L 27/32 (2006.01)
(21) 402212
(22) 2012 12 24
(72) KIJKOWSKA REGINA, Kraków (PL); SOBCZAK‑KUPIEC
AGNIESZKA, Myślenice (PL); MALINA DAGMARA, Kraków (PL);
WZOREK ZBIGNIEW, Kraków (PL); KOWALSKI ZYGMUNT,
Cieszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawie‑
rającego jony srebra
B1 (11) 226714
(41) 2013 09 16
(51) C01B 32/342 (2017.01)
C01B 32/05 (2017.01)
B01J 20/06 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
(21) 401836
(22) 2012 11 30
(72) KUŁAŻYŃSKI MAREK, Wrocław (PL); WALENDZIEWSKI JERZY,
Wrocław (PL); KACZMARCZYK JAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania sorbentów węglowych, zwłaszcza do ma‑
gazynowania gazów energetycznych
B1 (11) 226564
(41) 2015 05 25
(51) C01B 33/14 (2006.01)
C04B 35/14 (2006.01)
(21) 406183
(22) 2013 11 22
(72) TRYZNOWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL); ROKICKI GABRIEL,
Warszawa (PL); SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL); LEONOWICZ
MARCIN, Warszawa (PL); KACZOROWSKI MARCIN, Warszawa (PL);
FALKOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); DANELSKA ANNA,
Kutno (PL); IDŹKOWSKA AGNIESZKA, Nidzica (PL); BOBRYK
EWA, Warszawa (PL); GŁUSZEK MAŁGORZATA, Warszawa (PL);
WIERZBICKI ŁUKASZ, Ciechanów (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Modyfikowana dylatancyjna zawiesina proszków ceramicznych
B1 (11) 226611
(41) 2013 11 12
(51) C01G 5/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) 399112
(22) 2012 05 08
(72) BANACH MARCIN, Pałecznica (PL); KOWALSKI ZYGMUNT,
Cieszyn (PL); PULIT JOLANTA, Alwernia (PL); MAKARA AGNIESZKA,
Ujezna (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zawiesiny nanosrebra
B1 (11) 226696
(51) C01G 5/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 399209

(41) 2013 11 25

(22) 2012 05 17
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(72) BANACH MARCIN, Pałecznica (PL); KOWALSKI ZYGMUNT,
Cieszyn (PL); PULIT JOLANTA, Alwernia (PL)
(73) DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Sposób modyfikacji kształtu nanocząstek srebra
B1 (11) 226717
(41) 2014 12 08
(51) C07C 51/46 (2006.01)
C07C 53/08 (2006.01)
(21) 404227
(22) 2013 06 06
(72) KURA ŁUKASZ JÓZEF, Włocławek (PL)
(73) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock (PL)
(54) Sposób azeotropowej destylacji kwasu octowego
B1 (11) 226687
(41) 2014 11 24
(51) C07C 209/00 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 404015
(22) 2013 05 22
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KURZAWSKA AGNIESZKA,
Barlinek (PL); GÓRSKA BARBARA, Świebodzin (PL); NIEMCZAK
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(22) 2014 06 23
(72) CHROBAK ARTUR, Katowice (PL); ZIÓŁKOWSKI GRZEGORZ,
Katowice (PL); HANECZOK GRZEGORZ, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Lity objętościowy stop o ultra‑wysokiej koercji magnetycznej
oraz sposób otrzymywania litego objętościowego stopu o ultra
‑wysokiej koercji magnetycznej
B1 (11) 226511
(41) 2016 06 06
(51) C22F 1/04 (2006.01)
H01B 1/02 (2006.01)
(21) 410256
(22) 2014 11 25
(72) KNYCH TADEUSZ, Kraków (PL); MAMALA ANDRZEJ,
Kraków (PL); SMYRAK BEATA, Bulowice (PL); KAWECKI ARTUR,
Kraków (PL); KWAŚNIEWSKI PAWEŁ, Kraków (PL); JABŁOŃSKI
MICHAŁ, Tarnobrzeg (PL); KISIEWICZ GRZEGORZ, Kraków (PL);
ŚCIĘŻOR WOJCIECH, Kraków (PL); KORZEŃ KINGA, Kraków (PL);
SIEJA‑SMAGA ELIZA, Dobra (PL); GNIEŁCZYK MAREK, Chełmek (PL);
KOWAL RADOSŁAW, Pilica (PL); GRZEBINOGA JUSTYNA,
Przytkowice (PL); SIEMIŃSKI JAKUB, Wieliczka (PL); TOKARSKI
MARIUSZ, Kraków (PL); KACZKOWSKI MAREK, Kraków (PL); KORBUT
DARIUSZ, Śledziejowice (PL); MĄCZEK JANUSZ, Kraków (PL);
KULMA ROBERT, Kraków (PL); DZIADKOWIEC SŁAWOMIR,
Krzeczów (PL); EICHLER ZBIGNIEW MICHAŁ, Myślenice (PL)

B1 (11) 226724
(41) 2015 08 17
(51) E01C 11/24 (2006.01)
E01C 15/00 (2006.01)
E01C 5/02 (2006.01)
B28D 1/22 (2006.01)
(21) 407132
(22) 2014 02 10
(72) CYBUCH JAROSŁAW, Strzegom (PL)
(73) CYBUCH ALFREDA SKAMET‑A KAMIENIARSTWO,
Strzegom (PL)
(54) Sposób wytwarzania ostrzegawczej płyty nawierzchniowej
dla ruchu pieszego i urządzenie do wytwarzania płyty nawierzch‑
niowej
B1 (11) 226545
(41) 2016 03 29
(51) E01F 9/688 (2016.01)
G09F 7/00 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
(21) 413700
(22) 2015 08 31
(72) MICHALCZAK ROMAN, Poznań (PL)
(73) MICHALCZAK ROMAN, Poznań (PL)
(54) Znak drogowy wielkowymiarowy i sposób wytwarzania znaku
drogowego wielkowymiarowego
B1 (11) 226656
(41) 2015 08 03
(51) E01F 13/06 (2006.01)
B61L 29/08 (2006.01)
(21) 406881
(22) 2014 01 20
(72) PEŁKA ALEKSANDER, Tychy (PL); MAZUR WALDEMAR,
Katowice (PL); PANCHYRZ KRZYSZTOF, Kielcza (PL)
(73) BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Elektryczny napęd rogatkowy
B1 (11) 226706
(41) 2015 10 12
(51) E01F 15/04 (2006.01)
(21) 407719
(22) 2014 03 31
(72) RAJCZYK JAROSŁAW, Częstochowa (PL); RAJCZYK MARLENA,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Drogowa bariera ochronna
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B1 (11) 226546
(41) 2013 03 04
(51) E02B 3/00 (2006.01)
(21) 396077
(22) 2011 08 24
(72) KALINOWSKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) KALINOWSKI MAREK, Warszawa (PL)
(54) Sposób zabezpieczenia brzegu rzeki
B1 (11) 226659
(41) 2015 12 21
(51) E02B 3/26 (2006.01)
(21) 408481
(22) 2014 06 09
(72) HERMACH MAREK, Szczecin (PL); KNAST PAWEŁ, Poznań (PL)
(73) OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY PRZEMYSŁU
OPONIARSKIEGO STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Odbojnica portowa
B1 (11) 226652
(41) 2014 10 27
(51) E02D 5/62 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
(21) 403668
(22) 2013 04 25
(72) SZYMANKIEWICZ CZESŁAW, Warszawa (PL); KAPTUR
RYSZARD, Łącko (PL)
(73) INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa (PL);
POLBUD‑POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łącko (PL)
(54) Sposób zwiększania nośności fundamentów głębokich oraz
urządzenie do zwiększania nośności fundamentów głębokich
B1 (11) 226557
(41) 2013 01 21
(51) E02D 27/01 (2006.01)
E04B 5/16 (2006.01)
(21) 399850
(22) 2012 07 06
(30) 11/56256
2011 07 11
FR
(72) KAPLAN DENIS, Orleans (FR); MULLER FRANCK,
Habsheim (FR); CHITTHAVONG BORIS, Mulhouse (FR); BOICHON
EMMANUEL, Aubiere (FR)
(73) LESAGE DEVELOPPEMENT, Mulhouse (FR)
(54) Sposób wytwarzania podłogi budynku na fundamentach punk‑
towych i zespół konstrukcyjny do wytwarzania podłogi budynku
na fundamentach punktowych
B1 (11) 226531
(41) 2015 07 06
(51) E03F 5/10 (2006.01)
E03B 3/03 (2006.01)
(21) 406768
(22) 2014 01 02
(72) MROWIEC MACIEJ, Częstochowa (PL); KOCHAŃSKA OLIWIA,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Zbiornik retencyjny ścieków deszczowych
B1 (11) 226619
(41) 2015 07 06
(51) E03F 5/10 (2006.01)
E03B 3/03 (2006.01)
(21) 406781
(22) 2014 01 03
(72) MROWIEC MACIEJ, Częstochowa (PL); PLUTA KAMIL, Poraj (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Zbiornik retencyjny cieczy
B1 (11) 226691
(41) 2013 02 04
(51) E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/19 (2006.01)
E04D 3/36 (2006.01)
(21) 398821
(22) 2012 04 16
(72) CHARZEWSKI JAN, WARSZAWA (PL)
(73) CHARZEWSKI JAN, WARSZAWA (PL)
(54) Węzeł konstrukcyjny
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B1 (11) 226647
(41) 2014 06 09
(51) E04B 1/61 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E01C 5/14 (2006.01)
F16B 5/06 (2006.01)
(21) 401893
(22) 2012 12 04
(72) CHOJNOWSKI ADAM, Wołomin (PL); CHOJNOWSKI PIOTR
PAWEŁ, Wołomin (PL)
(73) CHOJNOWSKI ADAM, Wołomin (PL); CHOJNOWSKI PIOTR
PAWEŁ, Wołomin (PL)
(54) Zestaw konstrukcyjny do pokrycia podłoża, zwłaszcza podło‑
gowego
B1 (11) 226726
(41) 2016 01 04
(51) E04B 1/62 (2006.01)
E04B 1/68 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
(21) 408670
(22) 2014 06 26
(72) HULEWICZ ROBERT, Warszawa (PL)
(73) BRACKETSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Konsola pasywna
B1 (11) 226615
(41) 2014 12 22
(51) E04B 1/68 (2006.01)
C04B 35/14 (2006.01)
C04B 35/18 (2006.01)
(21) 404327
(22) 2013 06 14
(72) SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL); ROKICKI GABRIEL,
Warszawa (PL); IDŹKOWSKA AGNIESZKA, Nidzica (PL); FALKOWSKI
PAWEŁ, Warszawa (PL); GŁUSZEK MAŁGORZATA, Warszawa (PL);
DANELSKA ANNA, Kutno (PL); BOBRYK EWA, Warszawa (PL);
TRYZNOWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL); KACZOROWSKI MARCIN,
Warszawa (PL); LEONOWICZ MARCIN, Warszawa (PL); WIERZBICKI
ŁUKASZ, Ciechanów (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Masa ceramiczna o właściwościach dylatancyjnych
B1 (11) 226719
(41) 2015 03 16
(51) E04B 2/96 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
(21) 405254
(22) 2013 09 05
(72) RUŚNIOK DARIUSZ, Bielsko‑Biała (PL); DACKA PAWEŁ,
Bielsko‑Biała (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko‑Biała (PL)
(54) Węzeł konstrukcyjny połączenia słup‑rygiel
B1 (11) 226668
(41) 2016 08 01
(51) E04F 13/06 (2006.01)
B21D 28/26 (2006.01)
B21D 43/14 (2006.01)
(21) 411003
(22) 2015 01 20
(72) POLAK ROMAN, Opoczno (PL)
(73) POLAK ROMAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO‑HANDLOWY
ARTMET, Opoczno (PL)
(54) Sposób wytwarzania narożnika z siatką i narożnik z siatką
B1 (11) 226514
(41) 2014 03 31
(51) E06B 3/48 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 400937
(22) 2012 09 27
(72) GAŃCZAREK‑RAŁ NORBERT, Aleksandria Pierwsza (PL)
(73) GAŃCZAREK‑RAŁ NORBERT, Aleksandria Pierwsza (PL)
(54) Brama przesuwna przeciwpożarowa
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B1 (11) 226566
(41) 2015 01 19
(51) E21C 25/36 (2006.01)
F16G 15/12 (2006.01)
F16G 13/12 (2006.01)
B21L 11/00 (2006.01)
(21) 408858
(22) 2014 07 14
(30) 202013103211.5
2013 07 17
DE
(72) BENECKE RAINER, Dortmund (DE)
(73) J.D. Theile GmbH & Co. KG, Schwerte (DE)
(54) Ogniwo łańcuchowe oraz łańcuch z tymi ogniwami
B1 (11) 226643
(41) 2014 03 31
(51) E21C 27/08 (2006.01)
E21C 25/68 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
(21) 405401
(22) 2013 09 20
(30) 61/703,990
2012 09 21
US
(72) NIEDERRITER EDWARD F., Fryburg (US); FRANKLIN SHAWN W.,
Emlenton (US)
(73) Joy MM Delaware, Inc., Wilmington (US)
(54) Wrębiarka ścianowa do wybierania materiału z przodka górni‑
czego, kruszarka do brył dla wrębiarki ścianowej oraz system gór‑
nictwa ścianowego do wybierania materiału z przodka górniczego
B1 (11) 226536
(41) 2015 08 17
(51) E21C 51/00 (2006.01)
G01N 1/08 (2006.01)
B64G 1/66 (2006.01)
(21) 407198
(22) 2014 02 16
(72) GRYGORCZUK JERZY STANISŁAW, Warszawa (PL); KĘDZIORA
BARTOSZ ARKADIUSZ, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKI ŁUKASZ LECH,
Sosnowiec (PL); BORYS MACIEJ FABIAN, Warszawa (PL); DOBROWOLSKI
MARCIN, Warszawa (PL); TOKARZ MARTA WIKTORIA, Warszawa (PL)
(73) ASTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wbijania się w warstwy podpowierzchniowe gruntu
i urządzenie do wbijania się tym sposobem
B1 (11) 226660
(41) 2016 02 01
(51) E21D 11/14 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
(21) 408988
(22) 2014 07 25
(72) DZIEDZIC TADEUSZ, Katowice (PL); FRYSZTAK MATEUSZ,
Andrychów (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO‑PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
USŁUGOWE WITMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witkowice (PL)
(54) Podatne spłaszczone odrzwia łukowe
B1 (11) 226716
(41) 2014 09 01
(51) E21D 11/30 (2006.01)
E21D 9/00 (2006.01)
(21) 402865
(22) 2013 02 22
(72) BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL); STRAŚ JÓZEF, Gliwice (PL)
(73) BARECKI ZBIGNIEW‑ZBIGNIEW BARECKI, Gliwice (PL)
(54) Podbudowa pod stopę podporową obudowy, zwłaszcza górniczej
B1 (11) 226560
(41) 2016 10 24
(51) F01D 25/28 (2006.01)
(21) 412022
(22) 2015 04 17
(72) SAMBORSKI TOMASZ, Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Urządzenie do demontażu korpusu turbosprężarki, zwłaszcza
trzyczęściowego oraz sposób demontażu korpusu turbosprężarki,
zwłaszcza trzyczęściowego
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B1 (11) 226570
(41) 2016 10 24
(51) F02F 3/02 (2006.01)
B23P 15/10 (2006.01)
F16J 1/01 (2006.01)
F16J 9/26 (2006.01)
(21) 411980
(22) 2015 04 13
(72) DYZIA MACIEJ, Sosnowiec (PL); ZŁOTECKI MICHAŁ,
Żelechlin (PL)
(73) ZŁOTECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żelechlin (PL)
(54) Sposób wytwarzania tłoka z lokalnym wzmocnieniem w postaci
kształtki kompozytowej
B1 (11) 226698
(41) 2014 04 28
(51) F02M 25/00 (2006.01)
(21) 401364
(22) 2012 10 26
(72) BRZESKI ARKADIUSZ, Jeżów (PL)
(73) BRZESKI ARKADIUSZ, Jeżów (PL)
(54) Urządzenie do podnoszenia mocy w silnikach spalinowych
B1 (11) 226679
(41) 2017 01 16
(51) F03B 17/06 (2006.01)
E02B 9/08 (2006.01)
(21) 417746
(22) 2016 06 28
(72) BIENIEK ANDRZEJ, Ochodze (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Pływająca elektrownia wodna
B1 (11) 226556
(41) 2015 01 05
(51) F03D 3/06 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)
(21) 404434
(22) 2013 06 25
(72) ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin (PL)
(73) ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin (PL)
(54) Turbina wiatrowa z pionowym wałem
B1 (11) 226516
(41) 2015 04 27
(51) F04C 2/00 (2006.01)
F04C 2/02 (2006.01)
(21) 405732
(22) 2013 10 22
(72) ŚLIWIŃSKI PAWEŁ, Gdańsk (PL); PATROSZ PIOTR, Gdańsk (PL);
OSIECKI LESZEK, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Płynowa maszyna wyporowa z mechanizmem satelitowym
o odwróconej kinematyce
B1 (11) 226540
(41) 2016 04 25
(51) F04C 27/02 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
(21) 409827
(22) 2014 10 17
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); GRĄDKOWSKI PIOTR,
Kraków (PL); ZIMOWSKI SŁAWOMIR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie wielostopniowe z cieczą magnetyczną
B1 (11) 226541
(41) 2016 04 25
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/34 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
(21) 409849
(22) 2014 10 20
(72) FILIPEK MARCIN, Babice (PL); MALINOWSKI ADAM,
Skoczów (PL)
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(73) FILIPEK MARCIN EMM INDUSTRY, Babice (PL)
(54) Tuleja obrotowa mechanicznego czołowego uszczelnienia wału

micznego przekształcania odpadów poprodukcyjnych, zwłaszcza
z tworzyw sztucznych

B1 (11) 226524
(41) 2013 06 24
(51) F15B 1/02 (2006.01)
F16L 55/04 (2006.01)
F16F 9/18 (2006.01)
F04B 11/00 (2006.01)
F04D 29/66 (2006.01)
(21) 402101
(22) 2012 12 17
(72) KUDŹMA ZYGMUNT, Wrocław (PL); STOSIAK MICHAŁ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Szerokopasmowy tłumik pulsacji ciśnienia

B1 (11) 226707
(41) 2016 04 11
(51) F23K 3/14 (2006.01)
F23L 5/02 (2006.01)
(21) 409725
(22) 2014 10 07
(72) BRZESKI MICHAŁ, Piła (PL)
(73) PELLASX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piła (PL)
(54) Zespół napędowy podajnika zasilającego komorę paleniskową
palnika peletów

B1 (11) 226727
(41) 2016 09 12
(51) F16C 3/02 (2006.01)
(21) 411418
(22) 2015 03 03
(72) KRÓLIKOWSKI MARCIN, Mierzyn (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Wał do urządzeń szybkoobrotowych lub ultralekkich konstrukcji
B1 (11) 226532
(41) 2015 09 28
(51) F16F 15/10 (2006.01)
F16F 15/14 (2006.01)
F16F 15/30 (2006.01)
(21) 407606
(22) 2014 03 21
(72) BRZESKI PIOTR, Kudrowice (PL); PERLIKOWSKI PRZEMYSŁAW,
Łódź (PL); KAPITANIAK TOMASZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do tłumienia drgań
B1 (11) 226703
(41) 2016 12 05
(51) F16G 11/12 (2006.01)
H02G 7/02 (2006.01)
(21) 412574
(22) 2015 06 02
(72) ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo (PL); CHRUŚCIEL TADEUSZ,
Grupa (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Stoper kablowy i linowy
B1 (11) 226670
(41) 2016 08 01
(51) F16L 21/08 (2006.01)
F16L 47/08 (2006.01)
(21) 411074
(22) 2015 01 27
(72) STYRNA ANDRZEJ, Bochnia (PL)
(73) STYRNA ANDRZEJ PLASMET, Bochnia (PL)
(54) Pierścień kształtujący wewnętrzne gniazdo uszczelki
B1 (11) 226567
(41) 2016 06 20
(51) F21K 99/00 (2010.01)
F21V 23/02 (2006.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
F21Y 105/00 (2006.01)
(21) 410567
(22) 2014 12 15
(72) SZYMAŃSKI ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) SZYMAŃSKI ANDRZEJ LARS, Poznań (PL)
(54) Oprawa oświetleniowa z diodami LED
B1 (11) 226711
(41) 2012 11 19
(51) F23G 7/12 (2006.01)
(21) 394855
(22) 2011 05 13
(72) BUJAK JANUSZ, Bydgoszcz (PL); CZAJA ZBIGNIEW, Włocławek (PL)
(73) BUJAK JANUSZ, Bydgoszcz (PL); CZAJA ZBIGNIEW,
Włocławek (PL)
(54) Sposób termicznego przekształcania odpadów poproduk‑
cyjnych, zwłaszcza z tworzyw sztucznych oraz instalacja do ter‑

B1 (11) 226506
(41) 2016 07 04
(51) F24F 3/147 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F28D 17/04 (2006.01)
(21) 410686
(22) 2014 12 22
(72) ĆWIKILEWICZ MAREK, Kraków (PL); DZIEŻA KRZYSZTOF,
Kraków (PL); ĆWIKILEWICZ PIOTR, Kraków (PL)
(73) ĆWIKILEWICZ MAREK BREVIS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL);
DZIEŻA KRZYSZTOF BREVIS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(54) Urządzenie wentylacyjne
B1 (11) 226543
(41) 2016 08 29
(51) F24H 1/22 (2006.01)
F23J 15/04 (2006.01)
(21) 411313
(22) 2015 02 19
(72) PIOTROWSKI STANISŁAW, Tarnobrzeg (PL); PIOTROWSKI
MAREK, Tarnobrzeg (PL)
(73) PIOTROWSKI STANISŁAW STAN‑MARK SPÓŁKA CYWILNA,
Tarnobrzeg (PL); PIOTROWSKI MAREK STAN‑MARK SPÓŁKA
CYWILNA, Tarnobrzeg (PL)
(54) Piec grzewczy na paliwa stałe
B1 (11) 226550
(41) 2016 07 18
(51) F24H 1/24 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F23B 10/00 (2011.01)
F23L 15/00 (2006.01)
(21) 410891
(22) 2015 01 08
(72) ROSZKOWSKI STANISŁAW, Chmielno (PL)
(73) ROSZKOWSKI STANISŁAW, Chmielno (PL)
(54) Kocioł grzewczy na rozdrobnione paliwo stałe lub biomasę
B1 (11) 226528
(41) 2015 04 27
(51) F24J 3/08 (2006.01)
F28C 3/00 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
(21) 405621
(22) 2013 10 14
(72) MUCHA ZENON, Chruszczobród (PL); NOWAK‑MUCHA
RENATA, Chruszczobród (PL)
(73) MUCHA ZENON, Chruszczobród (PL); NOWAK‑MUCHA
RENATA, Chruszczobród (PL)
(54) Układ gruntowego powietrznego wymiennika ciepła
B1 (11) 226558
(41) 2015 06 08
(51) F28D 9/00 (2006.01)
F28F 3/08 (2006.01)
F28F 21/08 (2006.01)
(21) 406222
(22) 2013 11 25
(72) WŁOSIŃSKI WŁADYSŁAW, Warszawa (PL); PIETRZAK KATARZYNA,
Warszawa (PL); CHMIELEWSKI MARCIN, Pionki (PL); KRAJEWSKI
ARKADIUSZ, Warszawa (PL); HUDYCZ MICHAŁ, Warszawa (PL);
BRANICKA ALEKSANDRA, Warszawa (PL); MIKIELEWICZ JAROSŁAW,
Gdańsk (PL); MIKIELEWICZ DARIUSZ, Gdańsk (PL); KICIŃSKI JAN,
Gdańsk (PL); ŻYWICA GRZEGORZ, Różyny (PL)
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(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL);
WŁOSIŃSKI WŁADYSŁAW, Warszawa (PL); PIETRZAK KATARZYNA,
Warszawa (PL); CHMIELEWSKI MARCIN, Pionki (PL); KRAJEWSKI
ARKADIUSZ, Warszawa (PL); HUDYCZ MICHAŁ, Warszawa (PL);
BRANICKA ALEKSANDRA, Warszawa (PL); MIKIELEWICZ
JAROSŁAW, Gdańsk (PL); MIKIELEWICZ DARIUSZ, Gdańsk (PL);
KICIŃSKI JAN, Gdańsk (PL); ŻYWICA GRZEGORZ, Różyny (PL)
(54) Mikrowymiennik ciepła
B1 (11) 226709
(41) 2016 08 29
(51) F41A 33/00 (2006.01)
F41A 33/02 (2006.01)
F41A 33/06 (2006.01)
A63F 13/213 (2014.01)
(21) 411283
(22) 2015 02 16
(72) SADO DARIUSZ, Żory (PL)
(73) RAY TACTICAL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie‑Zdrój (PL)
(54) Zestaw symulatora strzelania
B1 (11) 226594
(41) 2016 06 20
(51) F41H 1/02 (2006.01)
(21) 410424
(22) 2014 12 08
(72) BAJKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL); MAKUCH ANNA,
Warszawa (PL); NITA ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Aktywny wkład balistyczny i kamizelka kuloodporna z aktyw‑
nym wkładem balistycznym
B1 (11) 226720
(41) 2014 06 09
(51) F41H 3/02 (2006.01)
G12B 17/02 (2006.01)
H01F 1/42 (2006.01)
H01Q 17/00 (2006.01)
H05K 9/00 (2006.01)
(21) 405813
(22) 2013 10 28
(72) MAYER PAULINA, Wrocław (PL); KACZMAR JACEK,
Wrocław (PL); SOWA ANDRZEJ, Wrocław (PL); VOGT ANDRZEJ,
Wrocław (PL); KOŁODZIEJ HUBERT, Wrocław (PL); STRZELECKI
STANISŁAW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); UNIWERSYTET
WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie powłoki absorbującej energię fal elektromagne‑
tycznych
B1 (11) 226675
(41) 2016 02 01
(51) F42D 1/00 (2006.01)
(21) 412530
(22) 2015 05 29
(72) PODOLECKI RAJMUND, Złotoryja (PL); JAGUCAK IRENEUSZ,
Złotoryja (PL)
(73) LENA WILKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(54) Sposób, urządzenie i zestaw do załadunku otworów strzelniczych
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(21) 409352
(22) 2014 09 02
(72) GOSZCZYŃSKI TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do automatycznego wyboru kanału radiowego
B1 (11) 226555
(41) 2016 12 05
(51) G01G 1/22 (2006.01)
G01G 23/04 (2006.01)
(21) 412504
(22) 2015 05 27
(72) SZOT PAWEŁ, Radom (PL)
(73) LEWANDOWSKI WITOLD RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE,
Radom (PL)
(54) Pokrywa komory ważenia mikrowagi
B1 (11) 226501
(41) 2015 08 31
(51) G01G 23/01 (2006.01)
G01G 1/26 (2006.01)
(21) 408921
(22) 2014 07 18
(72) MAJ SEWERYN, Pionki (PL)
(73) LEWANDOWSKI WITOLD RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE,
Radom (PL)
(54) Mechanizm kalibracji z odważnikiem wewnętrznym dla wagi
elektronicznej
B1 (11) 226708
(41) 2016 05 23
(51) G01H 17/00 (2006.01)
G10K 11/22 (2006.01)
H04R 1/30 (2006.01)
(21) 410213
(22) 2014 11 21
(72) GORAZD ŁUKASZ, Kraków (PL); SNAKOWSKA ANNA,
Kraków (PL); FLACH ARTUR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Głowica matrycowa źródeł dźwięku do badań falowodów cy‑
lindrycznych
B1 (11) 226610
(41) 2015 04 27
(51) G01J 1/58 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
(21) 405746
(22) 2013 10 23
(72) BEDNARKIEWICZ ARTUR, Wrocław (PL)
(73) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób wysokorozdzielczego obrazowania fluoroscencyjnego
oraz zastosowanie nanoluminoforów domieszkowanych jonami lan‑
tanowców do wysokorozdzielczego obrazowania fluoroscencyjnego

B1 (11) 226542
(41) 2016 04 25
(51) G01C 3/22 (2006.01)
G01C 3/28 (2006.01)
(21) 409859
(22) 2014 10 20
(72) MOTYKA ZBIGNIEW, Katowice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Zdalny paralaktyczny przymiar laserowy

B1 (11) 226662
(41) 2016 03 14
(51) G01J 5/00 (2006.01)
G01J 5/20 (2006.01)
G01J 5/52 (2006.01)
H01L 27/01 (2006.01)
H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
H01L 35/00 (2006.01)
(21) 409491
(22) 2014 09 12
(72) PIOTROWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); WĘGRZECKI MACIEJ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Półprzewodnikowa matryca termoelektryczna

B1 (11) 226592
(51) G01C 21/26 (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
H04L 12/00 (2006.01)

B1 (11) 226518
(51) G01L 5/04 (2006.01)
G01L 1/24 (2006.01)
(21) 400004

(41) 2016 03 14

(41) 2014 01 20
(22) 2012 07 16
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(72) MURAWSKI LECH, Gdańsk (PL); OSTACHOWICZ WIESŁAW,
Gdańsk (PL); PAŁŻEWICZ ANDRZEJ, Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL);
MURAWSKI LECH, Gdańsk (PL); OSTACHOWICZ WIESŁAW,
Gdańsk (PL); PAŁŻEWICZ ANDRZEJ, Gdańsk (PL)
(54) Dynamometr do pomiaru sił napięcia lin
B1 (11) 226507
(41) 2015 12 21
(51) G01M 7/08 (2006.01)
G01N 3/30 (2006.01)
(21) 408521
(22) 2014 06 12
(72) WOJUTYŃSKI JACEK ADAM, Radom (PL); SICZEK MARIUSZ
GRZEGORZ, Groszowice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Głowica elektromagnetyczna urządzenia do badania udarności,
zwłaszcza mebli na uderzenia pionowe
B1 (11) 226637
(41) 2017 01 02
(51) G01M 9/00 (2006.01)
G01F 13/00 (2006.01)
(21) 412914
(22) 2015 06 29
(72) TUTAK MAGDALENA, Zabrze (PL); BRODNY JAROSŁAW,
Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Układ pomiarowy do wyznaczania współczynnika oporu aero‑
dynamicznego powietrza przepływającego przez przewody o nie‑
gładkich powierzchniach
B1 (11) 226582
(41) 2016 03 29
(51) G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/60 (2006.01)
G01M 7/08 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
(21) 413819
(22) 2015 09 03
(72) KUJAWSKI WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do badania trwałości drzwi przeciwpożarowych
B1 (11) 226552
(41) 2016 09 12
(51) G01N 3/32 (2006.01)
G01M 13/00 (2006.01)
(21) 411512
(22) 2015 03 09
(72) GROTHAUS WOLFGANG, Bad Essen (DE)
(73) HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrowo (PL)
(54) Urządzenie do testowania parametrów fizycznych sprężyn
falistych oraz sposób testowania parametrów fizycznych sprężyn
falistych
B1 (11) 226641
(41) 2016 01 18
(51) G01N 3/48 (2006.01)
G01N 3/52 (2006.01)
(21) 408630
(22) 2014 07 11
(72) ZALESKI KAZIMIERZ, Lublin (PL); BŁAWUCKI STANISŁAW,
Rejowiec Fabryczny (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego
przedmiotów cienkościennych przez pomiar średnicy odcisku
B1 (11) 226642
(41) 2016 01 04
(51) G01N 3/48 (2006.01)
G01N 3/52 (2006.01)
(21) 408631
(22) 2014 06 23
(72) ZALESKI KAZIMIERZ, Lublin (PL); BŁAWUCKI STANISŁAW,
Rejowiec Fabryczny (PL)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego
przedmiotów cienkościennych przez pomiar prędkości elementu
nagniatającego
B1 (11) 226683
(41) 2016 04 25
(51) G01N 19/00 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
(21) 409791
(22) 2014 10 14
(72) KLEPKA TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do badania tarcia ślizgowego
B1 (11) 226671
(41) 2016 08 16
(51) G01N 27/00 (2006.01)
G01N 27/407 (2006.01)
(21) 411217
(22) 2015 02 09
(72) RYDOSZ ARTUR, Olszanica (PL); MARSZAŁEK KONSTANTY,
Kraków (PL)
(73) RYDOSZ ARTUR, Olszanica (PL); MARSZAŁEK KONSTANTY,
Kraków (PL)
(54) Mikroczujnik do gazów
B1 (11) 226563
(41) 2015 02 16
(51) G01N 27/04 (2006.01)
G01N 27/24 (2006.01)
(21) 405007
(22) 2013 08 06
(72) SZYMAŃSKI KRZYSZTOF, Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Sposób pomiaru jednorodności materiału przewodzącego prąd
elektryczny
B1 (11) 226722
(41) 2015 06 08
(51) G01R 19/02 (2006.01)
G01R 19/25 (2006.01)
G01R 21/06 (2006.01)
(21) 406255
(22) 2013 11 26
(72) BIEŃ ANDRZEJ, Kraków (PL); KOWALSKI JAKUB, Zakopane (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i układ do pomiaru wartości skutecznej napięcia, prądu
i mocy czynnej
B1 (11) 226723
(41) 2015 06 08
(51) G01R 19/02 (2006.01)
G01R 19/25 (2006.01)
G01R 21/06 (2006.01)
(21) 406256
(22) 2013 11 26
(72) BIEŃ ANDRZEJ, Kraków (PL); KOWALSKI JAKUB, Zakopane (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i układ do pomiaru wartości skutecznej napięcia, prądu
i mocy czynnej
B1 (11) 226718
(41) 2015 03 02
(51) G01R 31/08 (2006.01)
G01R 27/18 (2006.01)
(21) 405170
(22) 2013 08 29
(72) CHUDORLIŃSKI JERZY, Warszawa (PL); PRYSTUPIUK PIOTR,
Warszawa (PL); MICHALSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); PRZYBYSZ
RADOSŁAW, Glina (PL); WLAZŁO PAWEŁ, Pruszków (PL)
(73) INSTYTUT TELE‑I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do lokalizacji uszkodzeń kabla elektroenergetycznego
B1 (11) 226655
(51) G01R 31/34 (2006.01)
G01R 31/26 (2014.01)

(41) 2014 09 01
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(21) 405657
(22) 2013 10 16
(72) SOBAŃSKI PIOTR, Pieszyce (PL); ORŁOWSKA‑KOWALSKA
TERESA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób i układ diagnostyki uszkodzeń łączników dwupozio‑
mowego falownika napięcia
B1 (11) 226571
(41) 2016 11 21
(51) G01S 15/96 (2006.01)
G01S 7/52 (2006.01)
G01V 15/00 (2006.01)
(21) 412264
(22) 2015 05 07
(72) WOŹNICA ANDRZEJ, Pszczyna (PL); ŁOZOWSKI BARTOSZ,
Chorzów (PL); KARPIŃSKI JAKUB, Gdańsk (PL); KOPROWSKI
ROBERT, Sosnowiec (PL); SZLĘK WOJCIECH, Pszczyna (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Brama kalibracyjna do pomiarów sonarowych
B1 (11) 226519
(41) 2011 12 19
(51) G02B 6/26 (2006.01)
G02B 6/32 (2006.01)
G02B 6/10 (2006.01)
(21) 391547
(22) 2010 06 17
(72) STĘPNIAK GRZEGORZ, Pruszków (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do wprowadzania światła do światłowodu wielo‑
modowego
B1 (11) 226645
(41) 2015 11 23
(51) G05F 1/46 (2006.01)
H02J 1/10 (2006.01)
(21) 408286
(22) 2014 05 22
(72) POSTAWKA PIOTR, Mysłowice (PL)
(73) WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA, Ożarów Mazowiecki (PL)
(54) Zasilacz impulsowy
B1 (11) 226549
(41) 2016 06 20
(51) G09B 23/14 (2006.01)
(21) 410558
(22) 2014 12 15
(72) JASIŃSKI TADEUSZ, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do demonstracji zjawiska rezonansu akustycznego
B1 (11) 226565
(41) 2016 06 06
(51) H01F 1/057 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
A61C 8/00 (2006.01)
A61C 13/235 (2006.01)
A61C 5/08 (2006.01)
(21) 410313
(22) 2014 11 28
(72) RADOMSKA KLAUDIA, Mikołów (PL); KLIMECKA
‑TATAR DOROTA, Częstochowa (PL); PAWŁOWSKA GRAŻYNA,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób otrzymywania kompozytu magnetycznego dla ukła‑
dów retencyjnych w medycynie odtwórczej
B1 (11) 226674
(41) 2016 11 07
(51) H01F 27/14 (2006.01)
B01D 12/00 (2006.01)
F26B 21/00 (2006.01)
(21) 412176
(22) 2015 04 29
(72) PRZYBYŁEK PIOTR, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób i urządzenie do suszenia układów izolacyjnych urządzeń
elektroenergetycznych
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B1 (11) 226633
(41) 2016 12 05
(51) H01F 38/28 (2006.01)
H01F 3/04 (2006.01)
H01F 1/153 (2006.01)
C21D 6/00 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
H02H 9/00 (2006.01)
H02H 11/00 (2006.01)
(21) 412515
(22) 2015 05 28
(72) OPAŁKA RYSZARD, Myszków (PL); TORBUS MICHAŁ,
Góra Włodowska (PL)
(73) BEZPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myszków (PL)
(54) Sposób wykonania przekładnika prądowego nN wyposażo‑
nego w układ zabezpieczający przed skutkiem otwarcia obwodu
wtórnego
B1 (11) 226521
(41) 2012 03 12
(51) H01J 37/26 (2006.01)
(21) 396065
(22) 2011 08 23
(72) SŁÓWKO WITOLD, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zespół kierunkowej detekcji elektronów
B1 (11) 226625
(41) 2016 04 11
(51) H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/203 (2006.01)
H01L 21/316 (2006.01)
H01L 21/32 (2006.01)
H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
(21) 409748
(22) 2014 10 09
(72) KACZMARSKI JAKUB, Warszawa (PL); GROCHOWSKI JAKUB,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania przezroczystej amorficznej warstwy
półprzewodnika tlenkowego indowo‑galowo‑cynkowego (IGZO)
o rozwiniętej powierzchni
B1 (11) 226624
(41) 2016 03 14
(51) H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0352 (2006.01)
(21) 409355
(22) 2014 09 02
(72) PIOTROWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); POCHRYBNIAK
CEZARY, Góra Kalwaria (PL); WĘGRZECKI MACIEJ, Warszawa (PL);
GRABIEC PIOTR, Osowiec (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Detektor termoelektryczny
B1 (11) 226616
(41) 2015 01 19
(51) H01Q 1/08 (2006.01)
(21) 404585
(22) 2013 07 09
(72) STRYCHARZ JAKUB, Warszawa (PL)
(73) PIT‑RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Antena radiolokacyjna
B1 (11) 226505
(41) 2016 12 05
(51) H01R 13/52 (2006.01)
(21) 412416
(22) 2015 05 21
(72) MIAZIO ŁUKASZ, Jaroty (PL); KRZYCKI RADOSŁAW,
Olsztyn (PL)
(73) ITELAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) Zestaw montażowy urządzeń do przesyłania energii, zwłaszcza
terminali do ładowania pojazdów elektrycznych
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B1 (11) 226661
(41) 2016 03 14
(51) H01S 3/095 (2006.01)
H01S 3/02 (2006.01)
(21) 409409
(22) 2014 09 08
(72) PISAREK JERZY, Częstochowa (PL); SZOTA MICHAŁ,
Częstochowa (PL)
(73) AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE,
Częstochowa (PL)
(54) Laser chemiczny
B1 (11) 226587
(41) 2015 12 21
(51) H02J 3/18 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
(21) 408623
(22) 2014 06 20
(72) LANGE ANDRZEJ, Szczytno (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Nadążny układ kompensacji mocy biernej podstawowej har‑
monicznej o regulowanej wartości wraz z filtracją wyższej harmo‑
nicznej w sieci elektroenergetycznej średniego lub wysokiego
napięcia
B1 (11) 226588
(41) 2015 12 21
(51) H02J 3/18 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
(21) 408624
(22) 2014 06 20
(72) LANGE ANDRZEJ, Szczytno (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Nadążny tyrystorowy układ kompensacji mocy biernej podsta‑
wowej harmonicznej o regulowanej wartości w każdej fazie wraz
z filtracją wyższej harmonicznej w sieci elektroenergetycznej śred‑
niego lub wysokiego napięcia
B1 (11) 226589
(41) 2015 12 21
(51) H02J 3/18 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
(21) 408625
(22) 2014 06 20
(72) LANGE ANDRZEJ, Szczytno (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Nadążny układ kompensacji mocy biernej podstawowej har‑
monicznej o regulowanej wartości w każdej fazie wraz z filtracją
wyższej harmonicznej w sieci elektroenergetycznej średniego lub
wysokiego napięcia
B1 (11) 226590
(41) 2015 12 21
(51) H02J 3/18 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
(21) 408626
(22) 2014 06 20
(72) LANGE ANDRZEJ, Szczytno (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Nadążny układ kompensacji mocy biernej podstawowej har‑
monicznej o regulowanej wartości wraz z filtracją trzeciej harmo‑
nicznej w sieci elektroenergetycznej średniego lub wysokiego
napięcia
B1 (11) 226576
(41) 2016 12 19
(51) H02K 1/04 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
(21) 412740
(22) 2015 06 18
(72) WARDACH MARCIN WŁODZIMIERZ, Szczecin (PL); PAŁKA
RYSZARD, Szczecin (PL); PAPLICKI PIOTR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Wirnik maszyny elektrycznej o wzbudzeniu hybrydowym
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B1 (11) 226554
(41) 2016 11 21
(51) H02K 7/14 (2006.01)
B02C 17/24 (2006.01)
(21) 412389
(22) 2015 05 19
(72) ŁOKIEĆ HENRYK, (PL); ŁOKIEĆ TOMASZ, Lubliniec (PL)
(73) ŁOKIEĆ TOMASZ ZAKŁAD PRODUKCYJNY ELTRAF, Lubliniec (PL)
(54) Wzbudnik młyna elektromagnetycznego
B1 (11) 226574
(41) 2016 12 19
(51) H02K 21/04 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 1/16 (2006.01)
(21) 412737
(22) 2015 06 18
(72) WARDACH MARCIN WŁODZIMIERZ, Szczecin (PL); PAŁKA
RYSZARD, Szczecin (PL); PAPLICKI PIOTR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Maszyna elektryczna o wzbudzeniu hybrydowym
B1 (11) 226575
(41) 2016 12 19
(51) H02K 21/04 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
(21) 412738
(22) 2015 06 18
(72) WARDACH MARCIN WŁODZIMIERZ, Szczecin (PL); PAŁKA
RYSZARD, Szczecin (PL); PAPLICKI PIOTR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Wirnik maszyny elektrycznej o wzbudzeniu hybrydowym
B1 (11) 226577
(41) 2016 12 19
(51) H02K 21/04 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
(21) 412743
(22) 2015 06 18
(72) WARDACH MARCIN WŁODZIMIERZ, Szczecin (PL); PAŁKA
RYSZARD, Szczecin (PL); PAPLICKI PIOTR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Wirnik maszyny elektrycznej o wzbudzeniu hybrydowym
B1 (11) 226638
(41) 2016 07 18
(51) H02K 21/24 (2006.01)
H02K 15/08 (2006.01)
(21) 414515
(22) 2015 10 26
(72) GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); WOLNIK TOMASZ,
Chałupki (PL); BĘDKOWSKI BARTŁOMIEJ, Sosnowiec (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Twornik maszyny elektrycznej tarczowej
B1 (11) 226639
(41) 2016 09 12
(51) H02K 21/46 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
(21) 415273
(22) 2015 12 14
(72) GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); BERNATT JAKUB, Tychy (PL);
GAWRON STANISŁAW, Tychy (PL); STASZEWSKI KAZIMIERZ,
Lubin (PL); PACHOLSKI EDWARD, Lubin (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Wirnik silnika elektrycznego z magnesami trwałymi
B1 (11) 226622
(41) 2014 05 12
(51) H02M 3/335 (2006.01)
H02M 7/12 (2006.01)
(21) 401459
(22) 2012 11 05
(72) KARDYŚ WITOLD, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE‑I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ przetwornicy dwutaktowej

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B1 (11) 226676
(41) 2017 01 02
(51) H02M 3/335 (2006.01)
H01F 27/24 (2006.01)
H01F 27/28 (2006.01)
(21) 412894
(22) 2015 06 29
(72) WOREK CEZARY, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przetwornica izolacyjna
B1 (11) 226553
(41) 2016 10 24
(51) H02M 7/42 (2006.01)
H02M 5/00 (2006.01)
B60L 9/16 (2006.01)
(21) 412070
(22) 2015 04 20
(72) ADAMOWICZ MAREK, Gdynia (PL); KRZEMIŃSKI ZBIGNIEW,
Gdańsk (PL)
(73) MMB DRIVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Układ zasilania lokomotywy wielosystemowej
B1 (11) 226635
(41) 2017 01 02
(51) H02M 7/48 (2007.01)
(21) 412815
(22) 2015 06 23
(72) STRZELECKI RYSZARD, Gdynia (PL); HUSEV OLEKSANDR, Tallinn (EE)
(73) AKADEMIA MORSKA W GDYNI, Gdynia (PL)
(54) Układ falownika wielopoziomowego obniżająco
‑podwyższającego napięcie
B1 (11) 226636
(41) 2017 01 02
(51) H02M 7/48 (2007.01)
(21) 412817
(22) 2015 06 23
(72) STRZELECKI RYSZARD, Gdynia (PL); HUSEV OLEKSANDR,
Tallinn (EE)
(73) AKADEMIA MORSKA W GDYNI, Gdynia (PL)
(54) Falownik ze zintegrowanym stopniem podwyższającym napięcie
B1 (11) 226667
(41) 2016 07 18
(51) H02M 7/79 (2006.01)
(21) 410949
(22) 2015 01 15
(72) JASIŃSKI MAREK, Nieporęt (PL); WRONA GRZEGORZ,
Łowicz (PL); PIASECKI SZYMON, Nidzica (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ sterowania sieciowym przekształtnikiem AC‑DC z dwu‑
kierunkowym przesyłem energii
B1 (11) 226654
(41) 2014 12 08
(51) H02P 6/16 (2006.01)
H02P 21/14 (2006.01)
(21) 404195
(22) 2013 06 04
(72) URBAŃSKI KONRAD, Błażejewko (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Układ odtwarzający położenie wału silnika synchronicznego
o magnesach trwałych PMSM,zwłaszcza dla silnika zasilanego po‑
przez dławik silnikowy lub filtr sinusoidalny
B1 (11) 226690
(41) 2014 03 17
(51) H02P 25/08 (2006.01)
H02P 6/18 (2006.01)
(21) 400634
(22) 2012 09 03
(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 kondycjonowania sygnałów w procesie sterowania sil‑
nika reluktancyjnego i sterownik silnika reluktancyjnego z układem
kondycjonowania sygnałów
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B1 (11) 226648
(41) 2014 06 23
(51) H02P 25/08 (2006.01)
(21) 401950
(22) 2012 12 10
(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 korekcji pochodnych czasu narastania i czasu opadania
prądu w procesie sterowania wysokoobrotowego silnika reluktan‑
cyjnego
B1 (11) 226664
(41) 2016 05 23
(51) H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/04 (2006.01)
(21) 410111
(22) 2014 11 12
(72) KIEROŃSKI ROMAN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ do nagrzewania indukcyjnego
B1 (11) 226665
(41) 2016 05 23
(51) H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/04 (2006.01)
(21) 410112
(22) 2014 11 12
(72) KIEROŃSKI ROMAN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ do nagrzewania indukcyjnego
B1 (11) 226578
(41) 2017 01 02
(51) H05B 6/12 (2006.01)
F21V 8/00 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
(21) 412839
(22) 2015 06 24
(72) CYC MICHAŁ, Debrzno (PL)
(73) AMICA SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki (PL)
(54) Liniowy emiter światła
B1 (11) 226666
(41) 2016 06 06
(51) H05B 33/02 (2006.01)
H05B 33/10 (2006.01)
H05B 33/14 (2006.01)
G09F 13/22 (2006.01)
C09K 11/00 (2006.01)
C09K 11/02 (2006.01)
C09K 11/08 (2006.01)
(21) 410251
(22) 2014 11 25
(72) KALENIK JERZY, Warszawa (PL); MROCZKOWSKI MATEUSZ,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Struktura elektroluminescencyjna z proszkowym materiałem
o właściwościach elektroluminescencyjnych
B1 (11) 226517
(41) 2016 03 14
(51) H05B 37/02 (2006.01)
(21) 409483
(22) 2014 09 12
(72) WIELICH WŁADYSŁAW, Toruń (PL)
(73) SELIGA MICROSCOPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób regulacji jasności oświetlenia i układ do regulacji jasno‑
ści w oświetlaczu LED zwłaszcza do urządzeń medycznych
B1 (11) 226684
(41) 2017 01 16
(51) H05H 1/24 (2006.01)
(21) 414023
(22) 2015 09 16
(72) DIATCZYK JAROSŁAW, Lublin (PL); PAWŁAT JOANNA,
Zemborzyce Podleśne (PL)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Mikroreaktor plazmowy
B1 (11) 226685
(41) 2017 01 16
(51) H05H 1/24 (2006.01)
(21) 414024
(22) 2015 09 16
(72) DIATCZYK JAROSŁAW, Lublin (PL); PAWŁAT JOANNA,
Zemborzyce Podleśne (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Mikroreaktor plazmowy
B1 (11) 226686
(41) 2017 01 16
(51) H05H 1/46 (2006.01)
(21) 414025
(22) 2015 09 16
(72) DIATCZYK JAROSŁAW, Lublin (PL); PAWŁAT JOANNA,
Zemborzyce Podleśne (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym
zapłonem
B1 (11) 226547
(41) 2016 04 25
(51) H05K 1/11 (2006.01)
H01L 21/48 (2006.01)
H05K 3/40 (2006.01)
H01L 23/15 (2006.01)
H01L 23/48 (2006.01)
(21) 409889
(22) 2014 10 22
(72) FUTERA KONRAD, Ciechanów (PL)
(73) INSTYTUT TELE‑I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy war‑
stwami w podłożach z ceramiki współspiekanej

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

226510
226510*
226672
226672*
226730
226602
226510*
226607
226607*
226529*
226607*
226687*
226529*
226529*
226529*
226529*
226701*
226503
226503*
226606
226502*
226508

A23G 9/32 (2006.01)
A23G 9/04 (2006.01)
A23K 50/75 (2016.01)
A23K 20/158 (2016.01)
A23K 20/174 (2016.01)
A23K 20/20 (2016.01)
A23L 13/50 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 7/117 (2016.01)
A23L 11/00 (2016.01)
A23L 33/21 (2016.01)
A23L 27/10 (2016.01)
A23L 7/117 (2016.01)
A23L 19/12 (2016.01)
A23L 5/43 (2016.01)
A23P 30/20 (2016.01)
A24B 7/10 (2006.01)
A24C 5/00 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
A47C 17/00 (2006.01)
A47C 17/14 (2006.01)

226508*
226508*
226502*
226502*
226502*
226502*
226502
226527
226527*
226527*
226527*
226527*
226701*
226701*
226701*
226701
226603
226663
226663*
226559*
226509
226509*

A01B 49/04 (2006.01)
A01B 39/18 (2006.01)
A01B 49/06 (2006.01)
A01B 49/04 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 55/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 7/02 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A21C 11/20 (2006.01)
A21D 2/38 (2006.01)
A21D 8/04 (2006.01)
A23B 4/044 (2006.01)
A23B 4/00 (2006.01)
A23G 9/42 (2006.01)

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

Nr 8/2017

1

2

A47C 7/54 (2006.01)
A47F 3/00 (2006.01)
A47F 5/08 (2006.01)
A47F 7/00 (2006.01)
A61B 1/005 (2006.01)
A61B 10/04 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
A61C 8/00 (2006.01)
A61C 13/235 (2006.01)
A61C 5/08 (2006.01)
A61F 5/04 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61K 31/194 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
A61K 31/352 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
A61K 31/095 (2006.01)
A61K 31/13 (2006.01)
A61K 31/132 (2006.01)
A61K 31/136 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
A61K 31/5375 (2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61K 31/7052 (2006.01)
A61K 38/21 (2006.01)
A61K 38/55 (2006.01)
A61K 38/00 (2006.01)
A61K 45/00 (2006.01)
A61K 31/4353 (2006.01)
A61K 6/08 (2006.01)
A61L 27/32 (2006.01)
A61L 27/34 (2006.01)
A61L 27/32 (2006.01)
A61L 24/04 (2006.01)
A61P 1/04 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 1/04 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.01)
A61P 31/14 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
A61P 37/04 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
A62C 33/00 (2006.01)
A62C 33/04 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
A63B 69/38 (2006.01)
A63F 13/213 (2014.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 12/00 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 20/06 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)

226509*
226559
226713
226623
226535
226535*
226535*
226565*
226565*
226565*
226700*
226700
226695
226646
226646*
226520
226530*
226530*
226530*
226530*
226530*
226530*
226561*
226561*
226561*
226561*
226561*
226561*
226561*
226562*
226644*
226649*
226649*
226650*
226644*
226695*
226520*
226530*
226561*
226561*
226561*
226561*
226561*
226562*
226562*
226562*
226562*
226595
226595*
226582*
226710
226709*
226646*
226697
226604
226604*
226512*
226674*
226621
226621*
226512
226568
226568*
226714*
226714*

1

B01J 21/06 (2006.01)
B02C 23/20 (2006.01)
B02C 23/40 (2006.01)
B02C 25/00 (2006.01)
B02C 17/24 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
B03C 3/02 (2006.01)
B05B 7/22 (2006.01)
B05B 7/10 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09C 1/08 (2006.01)
B21B 1/22 (2006.01)
B21B 13/18 (2006.01)
B21B 37/72 (2006.01)
B21B 13/10 (2006.01)
B21B 31/16 (2006.01)
B21B 35/04 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B21B 19/10 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
B21C 23/04 (2006.01)
B21C 23/21 (2006.01)
B21C 25/02 (2006.01)
B21C 37/02 (2006.01)
B21D 5/02 (2006.01)
B21D 53/74 (2006.01)
B21D 28/26 (2006.01)
B21D 43/14 (2006.01)
B21L 11/00 (2006.01)
B22D 21/04 (2006.01)
B22D 19/02 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B23D 21/02 (2006.01)
B23H 1/02 (2006.01)
B23K 26/14 (2006.01)
B23K 9/167 (2006.01)
B23K 9/32 (2006.01)
B23K 37/00 (2006.01)
B23K 26/38 (2014.01)
B23K 15/08 (2006.01)
B23P 15/10 (2006.01)
B25J 7/00 (2006.01)
B25J 9/14 (2006.01)
B25J 15/12 (2006.01)
B25J 5/00 (2006.01)
B25J 19/00 (2006.01)
B26D 1/38 (2006.01)
B28D 1/22 (2006.01)
B29C 47/06 (2006.01)
B29C 63/14 (2006.01)
B29C 65/42 (2006.01)
B29C 64/30 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
B29C 47/12 (2006.01)
B29C 64/245 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
B29C 67/02 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)

2

226640*
226600
226600*
226692
226554*
226600*
226515
226572
226572*
226600*
226682
226681
226681*
226681*
226504
226504*
226504*
226533
226533*
226533*
226669
226669*
226669*
226689
226586
226586*
226668*
226668*
226566*
226651*
226657*
226605
226565*
226658
226693
226586*
226579
226579*
226579*
226573
226573*
226570*
226535*
226535*
226535*
226728
226728*
226603*
226724*
226721
226721*
226721*
226597
226597*
226634
226634*
226596
226596*
226598
226598*
226598*
226599
226599*
226544
226617*
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B29D 30/02 (2006.01)
B32B 1/02 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B41F 19/06 (2006.01)
B42D 15/00 (2006.01)
B43M 3/04 (2006.01)
B60B 3/02 (2006.01)
B60C 7/10 (2006.01)
B60G 11/20 (2006.01)
B60G 21/05 (2006.01)
B60K 6/30 (2007.10)
B60K 37/00 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
B60L 5/20 (2006.01)
B60L 5/18 (2006.01)
B60L 9/16 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
B60P 7/13 (2006.01)
B60R 19/18 (2006.01)
B60S 9/22 (2006.01)
B60S 11/00 (2006.01)
B61D 13/00 (2006.01)
B61F 5/38 (2006.01)
B61F 5/52 (2006.01)
B61G 11/08 (2006.01)
B61G 11/16 (2006.01)
B61L 5/02 (2006.01)
B61L 29/08 (2006.01)
B62D 25/14 (2006.01)
B62D 51/04 (2006.01)
B63B 19/14 (2006.01)
B63B 19/24 (2006.01)
B63B 43/32 (2006.01)
B63B 19/14 (2006.01)
B63C 11/02 (2006.01)
B64D 45/00 (2006.01)
B64G 1/66 (2006.01)
B65D 88/06 (2006.01)
B65D 19/28 (2006.01)
B65D 51/28 (2006.01)
B65D 88/28 (2006.01)
B65F 7/00 (2006.01)
B65G 3/04 (2006.01)
B65G 39/09 (2006.01)
B65G 53/00 (2006.01)
B65G 53/04 (2006.01)
B65G 53/14 (2006.01)
B65H 75/38 (2006.01)
B65H 75/40 (2006.01)
B65H 54/00 (2006.01)
B65H 75/44 (2006.01)
B66F 7/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 25/32 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
C01B 32/342 (2017.01)
C01B 32/05 (2017.01)
C01B 33/14 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)

2

226699*
226721*
226721*
226721*
226580
226581*
226581
226699*
226699
226632
226678
226534
226712*
226728*
226612
226612*
226553*
226538
226539
226704*
226525
226525*
226523*
226523
226725
226704
226548
226653*
226656*
226712
226688
226613
226613*
226613*
226715
226551*
226618
226536*
226721*
226539*
226705
226702*
226694
226702
226537
226593
226593*
226593*
226595*
226595*
226595*
226551
226525*
226611*
226696*
226568*
226611*
226696*
226649
226650
226714
226714*
226564
226611
226696

1

2

C02F 11/00 (2006.01) 226621*
C04B 35/14 (2006.01) 226564*
C04B 35/14 (2006.01) 226615*
C04B 35/18 (2006.01) 226615*
C07C 51/46 (2006.01) 226717
C07C 53/08 (2006.01) 226717*
C07C 209/00 (2006.01) 226687
C07C 211/63 (2006.01) 226687*
C07C 391/00 (2006.01) 226530
C07D 295/13 (2006.01) 226530*
C07D 211/94 (2006.01) 226530*
C07D 207/10 (2006.01) 226561
C07D 207/16 (2006.01) 226561*
C07D 207/27 (2006.01) 226561*
C07D 207/452 (2006.01) 226561*
C07D 207/46 (2006.01) 226561*
C07D 295/00 (2006.01) 226561*
C07D 401/04 (2006.01) 226561*
C07D 401/12 (2006.01) 226561*
C07D 401/14 (2006.01) 226561*
C07D 403/12 (2006.01) 226561*
C07D 403/14 (2006.01) 226561*
C07D 405/14 (2006.01) 226561*
C07D 407/14 (2006.01) 226561*
C07D 413/12 (2006.01) 226561*
C07D 413/14 (2006.01) 226561*
C07D 417/12 (2006.01) 226561*
C07D 417/14 (2006.01) 226561*
C07D 491/04 (2006.01) 226561*
C07D 491/048 (2006.01) 226561*
C07D 491/056 (2006.01) 226561*
C07D 495/04 (2006.01) 226561*
C07D 498/04 (2006.01) 226561*
C07D 207/46 (2006.01) 226529
C07D 401/12 (2006.01) 226529*
C07D 403/12 (2006.01) 226529*
C07D 413/12 (2006.01) 226529*
C07D 301/12 (2006.01) 226640
C07D 303/04 (2006.01) 226640*
C07D 487/04 (2006.01) 226562
C07D 487/06 (2006.01) 226562*
C07D 471/14 (2006.01) 226562*
C07D 519/00 (2006.01) 226562*
C07D 403/06 (2006.01) 226673*
C07H 3/04 (2006.01)
226569
C07K 5/06 (2006.01)
226561*
C07K 5/08 (2006.01)
226561*
C07K 5/083 (2006.01) 226561*
C07K 5/087 (2006.01) 226561*
C08B 30/12 (2006.01) 226526
C08F 2/48 (2006.01)
226626
C08F 2/48 (2006.01)
226627
C08F 2/48 (2006.01)
226628
C08F 2/48 (2006.01)
226629
C08F 2/48 (2006.01)
226630
C08F 2/48 (2006.01)
226631
C08J 5/00 (2006.01)
226617*
C08K 5/3465 (2006.01) 226626*
C08K 5/3465 (2006.01) 226627*
C08K 5/3465 (2006.01) 226628*
C08K 5/3465 (2006.01) 226629*
C08K 5/3465 (2006.01) 226630*
C08K 5/3465 (2006.01) 226631*
C08K 9/04 (2006.01)
226617*
C08K 13/06 (2006.01) 226617*

2493

1

2

C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/10 (2006.01)
C08L 33/12 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 97/00 (2006.01)
C08L 97/00 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 11/55 (2006.01)
C09K 11/64 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C09K 11/00 (2006.01)
C09K 11/02 (2006.01)
C09K 11/08 (2006.01)
C10B 27/06 (2006.01)
C10M 169/06 (2006.01)
C10M 175/00 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12N 1/18 (2006.01)
C12N 15/85 (2006.01)
C12N 9/26 (2006.01)
C12P 19/14 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C12P 21/00 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/14 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
C12R 1/82 (2006.01)
C13K 1/06 (2006.01)
C21D 6/00 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
C22C 23/02 (2006.01)
C22C 23/06 (2006.01)
C22C 32/00 (2006.01)
C22C 33/04 (2006.01)
C22C 45/02 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
C22F 1/04 (2006.01)
C25C 1/22 (2006.01)
C25C 1/12 (2006.01)
E01B 7/02 (2006.01)
E01C 11/24 (2006.01)
E01C 15/00 (2006.01)
E01C 5/02 (2006.01)
E01C 5/14 (2006.01)
E01F 9/688 (2016.01)
E01F 13/06 (2006.01)
E01F 15/04 (2006.01)
E01H 1/00 (2006.01)
E02B 3/00 (2006.01)
E02B 3/26 (2006.01)
E02B 9/08 (2006.01)
E02D 5/62 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
E02D 27/01 (2006.01)
E03B 3/03 (2006.01)
E03B 3/03 (2006.01)

226584*
226584*
226617
226617*
226644
226644*
226608
226583
226677
226584
226585
226585*
226682*
226601
226601*
226601*
226666*
226666*
226666*
226620
226614
226522
226680
226680*
226673
226729*
226526*
226680*
226680*
226729
226729*
226609
226609*
226680*
226729*
226526*
226633*
226513*
226651
226651*
226657
226591
226591*
226591*
226633*
226511
226513
226513*
226653
226724
226724*
226724*
226647*
226545
226656
226706
226694*
226546
226659
226679*
226652
226652*
226557
226531*
226619*

1

E03F 5/10 (2006.01)
E03F 5/10 (2006.01)
E04B 2/74 (2006.01)
E04B 5/16 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/19 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)
E04B 1/68 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04B 1/68 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04C 2/52 (2006.01)
E04D 3/16 (2006.01)
E04D 3/36 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
E05D 3/02 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 3/48 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E21C 25/36 (2006.01)
E21C 27/08 (2006.01)
E21C 25/68 (2006.01)
E21C 51/00 (2006.01)
E21D 11/14 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
E21D 11/30 (2006.01)
E21D 9/00 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
F01D 25/28 (2006.01)
F02F 3/02 (2006.01)
F02M 25/00 (2006.01)
F03B 17/06 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)
F04B 11/00 (2006.01)
F04C 2/00 (2006.01)
F04C 2/02 (2006.01)
F04C 27/02 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/66 (2006.01)
F15B 15/02 (2006.01)
F15B 1/02 (2006.01)
F16B 5/06 (2006.01)
F16C 27/06 (2006.01)
F16C 3/02 (2006.01)
F16F 1/38 (2006.01)
F16F 7/12 (2006.01)
F16F 9/18 (2006.01)
F16F 15/10 (2006.01)
F16F 15/14 (2006.01)
F16F 15/30 (2006.01)
F16G 15/12 (2006.01)
F16G 13/12 (2006.01)
F16G 11/12 (2006.01)
F16J 1/01 (2006.01)

2

226531
226619
226713*
226557*
226691
226691*
226647
226726
226726*
226726*
226726*
226615
226719
226713*
226689*
226691*
226713*
226647*
226726*
226668
226715*
226715*
226719*
226514
226514*
226566
226643
226643*
226536
226660
226660*
226716
226716*
226643*
226560
226570
226698
226679
226556
226556*
226556*
226556*
226556*
226524*
226516
226516*
226540
226540*
226541
226524*
226535*
226524
226647*
226632*
226727
226632*
226548*
226524*
226532
226532*
226532*
226566*
226566*
226703
226570*

2494

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

F16J 9/26 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/34 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
F16L 55/04 (2006.01)
F16L 21/08 (2006.01)
F16L 47/08 (2006.01)
F21K 99/00 (2010.01)
F21V 23/02 (2006.01)
F21V 8/00 (2006.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
F21Y 105/00 (2006.01)
F23B 10/00 (2011.01)
F23G 7/12 (2006.01)
F23J 15/04 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23L 5/02 (2006.01)
F23L 15/00 (2006.01)
F24F 3/147 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24H 1/22 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24J 3/08 (2006.01)
F26B 21/00 (2006.01)
F28C 3/00 (2006.01)
F28D 17/04 (2006.01)
F28D 9/00 (2006.01)
F28F 3/08 (2006.01)
F28F 21/08 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41A 33/02 (2006.01)
F41A 33/06 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
F41H 3/02 (2006.01)
F42D 1/00 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01C 3/22 (2006.01)
G01C 3/28 (2006.01)
G01C 21/26 (2006.01)
G01F 13/00 (2006.01)
G01G 1/22 (2006.01)
G01G 23/04 (2006.01)
G01G 23/01 (2006.01)
G01G 1/26 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
G01J 1/58 (2006.01)
G01J 5/00 (2006.01)
G01J 5/20 (2006.01)
G01J 5/52 (2006.01)
G01L 5/04 (2006.01)
G01L 1/24 (2006.01)
G01M 7/08 (2006.01)
G01M 9/00 (2006.01)
G01M 7/08 (2006.01)
G01M 13/00 (2006.01)
G01N 1/08 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
G01N 3/30 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/60 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/48 (2006.01)

2

1

2

226570*
226540*
226541*
226541*
226524*
226670
226670*
226567
226567*
226578*
226567*
226567*
226550*
226711
226543*
226707
226707*
226550*
226506
226506*
226528*
226543
226550
226550*
226528
226674*
226528*
226506*
226558
226558*
226558*
226709
226709*
226709*
226594
226720
226675
226663*
226542
226542*
226592
226637*
226555
226555*
226501
226501*
226708
226610
226662
226662*
226662*
226518
226518*
226507
226637
226582*
226552*
226536*
226610*
226610*
226507*
226582
226582*
226552
226641

G01N 3/52 (2006.01)
G01N 3/48 (2006.01)
G01N 3/52 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 27/407 (2006.01)
G01N 27/04 (2006.01)
G01N 27/24 (2006.01)
G01R 19/02 (2006.01)
G01R 19/25 (2006.01)
G01R 21/06 (2006.01)
G01R 19/02 (2006.01)
G01R 19/25 (2006.01)
G01R 21/06 (2006.01)
G01R 31/08 (2006.01)
G01R 27/18 (2006.01)
G01R 31/34 (2006.01)
G01R 31/26 (2014.01)
G01S 15/96 (2006.01)
G01S 7/52 (2006.01)
G01V 15/00 (2006.01)
G02B 6/26 (2006.01)
G02B 6/32 (2006.01)
G02B 6/10 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G05D 25/00 (2006.01)
G05D 1/02 (2006.01)
G05F 1/46 (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
G09B 23/14 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
G09F 7/00 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
G09F 13/22 (2006.01)
G10K 11/22 (2006.01)
G12B 17/02 (2006.01)
H01B 1/02 (2006.01)
H01F 1/057 (2006.01)
H01F 1/42 (2006.01)
H01F 1/057 (2006.01)
H01F 27/14 (2006.01)
H01F 38/28 (2006.01)
H01F 3/04 (2006.01)
H01F 1/153 (2006.01)
H01F 27/24 (2006.01)
H01F 27/28 (2006.01)
H01J 37/26 (2006.01)
H01L 27/01 (2006.01)
H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
H01L 35/00 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/203 (2006.01)
H01L 21/316 (2006.01)
H01L 21/32 (2006.01)
H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0352 (2006.01)
H01L 21/48 (2006.01)
H01L 23/15 (2006.01)
H01L 23/48 (2006.01)
H01Q 17/00 (2006.01)
H01Q 1/08 (2006.01)

226641*
226642
226642*
226683
226683*
226671
226671*
226563
226563*
226722
226722*
226722*
226723
226723*
226723*
226718
226718*
226655
226655*
226571
226571*
226571*
226519
226519*
226519*
226578*
226701*
226728*
226645
226592*
226549
226623*
226545*
226545*
226666*
226708*
226720*
226511*
226591*
226720*
226565
226674
226633
226633*
226633*
226676*
226676*
226521
226662*
226662*
226662*
226662*
226625
226625*
226625*
226625*
226625*
226625*
226624
226624*
226547*
226547*
226547*
226720*
226616

Nr 8/2017

1

2

H01R 13/52 (2006.01)
H01S 3/095 (2006.01)
H01S 3/02 (2006.01)
H02G 7/02 (2006.01)
H02H 9/00 (2006.01)
H02H 11/00 (2006.01)
H02J 1/10 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
H02K 1/04 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02K 21/04 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 1/16 (2006.01)
H02K 21/04 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/04 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/24 (2006.01)
H02K 15/08 (2006.01)
H02K 21/46 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)

226505
226661
226661*
226703*
226633*
226633*
226645*
226587
226587*
226588
226588*
226589
226589*
226590
226590*
226576
226576*
226554
226574
226574*
226574*
226575
226575*
226577
226577*
226638
226638*
226639
226639*
226622

1

2

H02M 7/12 (2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)
H02M 7/42 (2006.01)
H02M 5/00 (2006.01)
H02M 7/48 (2007.01)
H02M 7/48 (2007.01)
H02M 7/79 (2006.01)
H02P 6/16 (2006.01)
H02P 21/14 (2006.01)
H02P 25/08 (2006.01)
H02P 6/18 (2006.01)
H02P 25/08 (2006.01)
H04L 12/00 (2006.01)
H04R 1/30 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/04 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/04 (2006.01)
H05B 6/12 (2006.01)
H05B 33/02 (2006.01)
H05B 33/10 (2006.01)
H05B 33/14 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
H05H 1/46 (2006.01)
H05K 9/00 (2006.01)
H05K 1/11 (2006.01)
H05K 3/40 (2006.01)

226622*
226676
226553
226553*
226635
226636
226667
226654
226654*
226690
226690*
226648
226592*
226708*
226664
226664*
226665
226665*
226578
226666
226666*
226666*
226517
226684
226685
226686
226720*
226547
226547*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

226501
226502
226503
226504
226505
226506
226507
226508
226509
226510
226511
226512
226513
226514
226515
226516
226517
226518
226519
226520
226521
226522
226523
226524
226525
226526

G01G 23/01 (2006.01)
A23L 13/50 (2016.01)
A21D 2/38 (2006.01)
B21B 13/10 (2006.01)
H01R 13/52 (2006.01)
F24F 3/147 (2006.01)
G01M 7/08 (2006.01)
A23G 9/42 (2006.01)
A47C 17/00 (2006.01)
A01B 49/04 (2006.01)
C22F 1/04 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
C25C 1/22 (2006.01)
E06B 3/48 (2006.01)
B03C 3/02 (2006.01)
F04C 2/00 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
G01L 5/04 (2006.01)
G02B 6/26 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
H01J 37/26 (2006.01)
C10M 175/00 (2006.01)
B61F 5/38 (2006.01)
F15B 1/02 (2006.01)
B60S 9/22 (2006.01)
C08B 30/12 (2006.01)

226527
226528
226529
226530
226531
226532
226533
226534
226535
226536
226537
226538
226539
226540
226541
226542
226543
226544
226545
226546
226547
226548
226549
226550
226551
226552

A23L 19/00 (2016.01)
F24J 3/08 (2006.01)
C07D 207/46 (2006.01)
C07C 391/00 (2006.01)
E03F 5/10 (2006.01)
F16F 15/10 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B60K 6/30 (2007.10)
A61B 1/005 (2006.01)
E21C 51/00 (2006.01)
B65G 39/09 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
B60P 7/13 (2006.01)
F04C 27/02 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
G01C 3/22 (2006.01)
F24H 1/22 (2006.01)
B29C 67/02 (2006.01)
E01F 9/688 (2016.01)
E02B 3/00 (2006.01)
H05K 1/11 (2006.01)
B61G 11/16 (2006.01)
G09B 23/14 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
B65H 75/44 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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1

2

1

2

1

2

1

2

226553
226554
226555
226556
226557
226558
226559
226560
226561
226562
226563
226564
226565
226566
226567
226568
226569
226570
226571
226572
226573
226574
226575
226576
226577
226578
226579
226580
226581
226582
226583
226584
226585
226586
226587
226588
226589
226590
226591
226592
226593
226594
226595
226596
226597
226598
226599
226600
226601
226602
226603
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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).
357402
357403
369193
373143

11/2004
11/2004
02/2006
17/2005

378648
388358
393050
394396

14/2007
01/2011
12/2012
21/2012

394667
396924
398553
398633
398897
399374
400316
400836
400982
401202
401655
402410
402451
402844
403052
403090
403236
403685
403976
404155
404293
404432
404556
404591
404592
404652
404861
405081
405082
405135
405176
405201
405271
405277
u)

Nr 8/2017

23/2011
02/2013
20/2013
20/2013
22/2013
25/2013
04/2014
07/2014
07/2014
09/2014
11/2014
15/2014
23/2013
18/2014
19/2014
19/2014
20/2014
22/2013
24/2014
25/2014
26/2014
01/2015
01/2015
02/2015
02/2015
02/2015
06/2015
05/2015
05/2015
05/2015
05/2015
05/2015
06/2015
06/2015

405606
405671
406074
406899
406971
407919
408113
408288
408700
408704
408705
408916
409057
409073
409074
409375
409406
409484
409533
409549
409597
410223
u)
410240
410280
410305
410467
410707
410900
411105
411310
411381
411460
412062
412518

08/2015
09/2015
16/2014
01/2015
16/2015
22/2015
23/2015
24/2015
16/2015
16/2015
16/2015
03/2016
05/2015
04/2016
04/2016
06/2016
06/2016
06/2016
07/2016
07/2016
07/2016
13/2015
12/2016
12/2016
12/2016
13/2016
14/2016
15/2016
16/2016
18/2016
18/2016
19/2016
22/2016
25/2016

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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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) 1824504
KOMBINACJA PRZECIWNOWOTWOROWA ZAWIERAJĄCA VEGF
‑TRAP I 5FU LUB JEDNĄ Z JEGO POCHODNYCH
DPO.0231 2013 05 10
Aventis Pharma S.A., ANTONY, Francja
EU/1/12/797/001 DO 002 2012 11 22 EYLEA - AFLIBERCEPT
EU/1/12/814 2013 02 01 ZALTRAP - AFLIBERCEPT
(B1) 1824504
KOMBINACJA PRZECIWNOWOTWOROWA ZAWIERAJĄCA VEGF
‑TRAP I 5FU LUB JEDNĄ Z JEGO POCHODNYCH
DPO.0230 2013 05 10
Aventis Pharma S.A., ANTONY, Francja
EU/1/12/797/001 DO 002 2012 11 22 EYLEA - AFLIBERCEPT
EU/1/12/814 2013 02 01 ZALTRAP - AFLIBERCEPT

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
260

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).
377740
389460
395773
u)
398408
404044
405747
u)

04/2006
10/2011
03/2013
19/2013
24/2014
09/2015

406169
406245
413631
413632
413644

11/2015
12/2015
05/2017
05/2017
05/2017

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PATENTU
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).
374009
390863
391301
395529
396022
397514
399393
399576
399702
399734

19/2005
21/2011
25/2011
01/2013
05/2012
13/2013
25/2013
26/2013
01/2014
01/2014

400023
400328
401237
402228
402438
402595
402960
403301
403493

02/2014
04/2014
09/2014
14/2014
14/2013
16/2014
19/2014
20/2013
21/2014
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, 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 PE‑
SEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający
je wskazał,
rubryka B	-	 tytuł wynalazku,
rubryka C	-	 nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce za‑
mieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D	-	 prawa ograniczające patent,
rubryka E	-	 wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególno‑
ści patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochron‑
nego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie pro‑
duktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europej‑
skiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
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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 dodat‑
kowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające pa‑
tent, sprostowania istotnych pomyłek.
(B1) 194802 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LABORATOIRES FOURNIER SAS,
Suresnes, Francja i dokonanie wpisu: BGP Products Operations
GmbH, Allschwil, Szwajcaria
(B1) 195041 2017 02 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DYMEK ANDRZEJ, Kraków,
Polska; DĄBROWSKI JERZY, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: DY‑
MEK ANDRZEJ, Wieliczka, Polska; DĄBROWSKI JERZY, Kraków, Polska
(B1) 197247 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SZWERYN ERYK, Warszawa,
Polska; STRZAŁKOWSKI ŁUKASZ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: PLATFORMA KOMUNIKACJI I ROZWIĄZAŃ MOBILNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 140980168
(B1) 198799 2017 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PFTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wierzbica, Polska 260197426
i dokonanie wpisu: PFTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wierzbica, Pol‑
ska 260197426
(B1) 199048 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i do‑
konanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 203358 2017 03 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS R & D, INC., Mu‑
nich, Niemcy i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
Utrecht, Holandia
(B1) 204263 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BRISTOL‑MYERS SQUIBB COMPANY,
Princeton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bristol
‑Myers Squibb Holdings Ireland, Steinhausen, Szwajcaria
(B1) 204602 2017 03 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS R & D, INC., Mu‑
nich, Niemcy i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
Utrecht, Holandia
(B1) 204958 2017 06 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, Brentford,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline LLC, Wilming‑
ton, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 205052 2017 03 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS R & D, INC., Mu‑
nich, Niemcy i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
Utrecht, Holandia
(B1) 205266 2017 03 23 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS R & D, INC., Mu‑
nich, Niemcy i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
Utrecht, Holandia
(B1) 206637 2017 03 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DTW SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 120483095
i dokonanie wpisu: SMA MAGNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 120483095

2510

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) 206809 2017 03 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS R & D, INC., Mu‑
nich, Niemcy i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
Utrecht, Holandia
(B1) 207086 2017 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS R & D, INC., Mün‑
chen, Niemcy i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
Utrecht, Holandia
(B1) 207395 2017 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ACTIAL FARMACEUTICA LDA., Fun‑
chal (Madeira), Portugalia i dokonanie wpisu: ACTIAL FARMACEUTI‑
CA S.r.l., Rzym, Włochy
(B1) 207770 2017 03 30 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
„Na mocy umowy z dnia 19.12.2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej
licencji na używanie wynalazku przez MESKO SPÓŁKA AKCYJNA,
Skarżysko‑Kamienna na czas nieokreślony.”
(B1) 208941 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław, Polska 000001614 i dokonanie wpisu: PROAGRIA – RIA
WATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska
(B1) 208993 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSY‑
TET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, Polska 320588161;
NAVIREM‑SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Szczecin, Polska 811619163 i dokonanie wpisu: ZACHOD‑
NIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,
Szczecin, Polska 320588161
(B1) 212437 2017 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CZECHOWICZ MICHAŁ, Małecz,
Polska i dokonanie wpisu: MICHAŁ CZECHOWICZ LEOVAC, Małecz,
Polska 590358664
(B1) 213823 2017 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i do‑
konanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 213901 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BELA
‑SYNOWIEC JOLANTA
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAC‑GRAF, Osielsko, Pol‑
ska 090498702 i dokonanie wpisu: MAC‑GRAF SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Osiel‑
sko, Polska 363174032
(B1) 213901 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: MAC‑ GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Osielsko,
Polska 363174032 i dokonanie wpisu: MAC‑GRAF SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Byd‑
goszcz, Polska 363174032
(B1) 214403 2017 03 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Zabrze, Polska 271134897 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166
(B1) 214404 2017 03 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Zabrze, Polska 271134897 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166
(B1) 214883 2017 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CZECHOWICZ MICHAŁ, Małecz,
Polska i dokonanie wpisu: MICHAŁ CZECHOWICZ LEOVAC, Małecz,
Polska 590358664
(B1) 216051 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław, Polska 000001614 i dokonanie wpisu: PROAGRIA – RIA
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WATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 021283958
(B1) 216052 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław, Polska 000001614 i dokonanie wpisu: PROAGRIA – RIA
WATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 021283958
(B1) 216053 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław, Polska 000001614 i dokonanie wpisu: PROAGRIA – RIA
WATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 021283958
(B1) 217326 2017 03 08 A. Wprowadzono zmianę siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KLEJDYSZ STANI‑
SŁAW MAXIMUS SPÓŁKA CYWILNA, Wołów, Polska 391047872;
KLEJDYSZ STANISŁAWA MAXIMUS SPÓŁKA CYWILNA, Wołów,
Polska 391047872 i dokonanie wpisu: KLEJDYSZ STANISŁAWA
MAXIMUS SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin, Polska 391047872; KLEJ‑
DYSZ STANISŁAW MAXIMUS SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin, Pol‑
ska 391047872
(B1) 218203 2017 03 13 A. Wprowadzono zmianę na‑
zwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: R&D
PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 100821780 i dokonanie wpisu: EGC SEED CAPITAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Pol‑
ska 100821780
(B1) 218492 2017 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Zabrze, Polska 271134897 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166
(B1) 220405 2017 03 30 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: PALICZKA JERZY EKO‑KLIMAT
AUTOMATYKA SPÓŁKA CYWILNA, Kamieniec, Polska 271841519;
PALICZKA KAROL EKO‑KLIMAT AUTOMATYKA SPÓŁKA CYWILNA,
Gliwice, Polska 241557084 i dokonanie wpisu: EKO‑KLIMAT AUTO‑
MATYKA JERZY PALICZKA, ADRIAN PALICZKA, KAROL PALICZKA
SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, Polska
(B1) 220405 2017 03 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: EKO‑KLIMAT AUTOMATYKA JERZY
PALICZKA, ADRIAN PALICZKA, KAROL PALICZKA SPÓŁKA JAWNA,
Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: EKO‑KLIMAT AUTOMATYKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Pol‑
ska 240765120
(B1) 220409 2017 03 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA WARSZAWSKA,
Warszawa, Polska 000001554 i dokonanie wpisu: ELECTROTILE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Pol‑
ska 141983631
(B1) 221038 2017 03 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SUPERSNOW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białka
Tatrzańska, Polska 122561586 i dokonanie wpisu: SUPERSNOW
SPÓŁKA AKCYJNA, Maniowy, Polska 122561586
(B1) 221417 2017 03 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEGA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140990847
i dokonanie wpisu: CEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 140990847
(B1) 222606 2017 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DIJO BAKING HORECA SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Zabrodzie, Polska 930467063 i dokonanie wpisu:
DIJO BAKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabrodzie, Polska 930467063

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

2511

(B1) 222633 2017 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Zabrze, Polska 271134897 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Zabrodzie, Polska 930467063 i dokonanie wpisu:
DIJO BAKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabrodzie, Polska 930467063

(B1) 222661 2017 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Zabrze, Polska 271134897 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166

(B1) 225310 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: DIJO BAKING HORECA SERVI‑
CE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Zabrodzie, Polska 930467063 i doko‑
nanie wpisu: DIJO BAKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Zabrodzie, Polska 930467063

(B1) 222665 2017 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Zabrze, Polska 271134897 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166
(B1) 222691 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LISOWSKI EDWARD, Kraków, Polska;
RAJDA JANUSZ, Wadowice, Polska i dokonanie wpisu: PONAR WA‑
DOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice, Polska 120969142
(B1) 223184 2017 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: MARJANOWSKI JAN PRZEDSIĘBIOR‑
STWO MARCOR, Gdynia, Polska 190242939; GEOTERMIA PYRZYCE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce, Pol‑
ska 810666806; PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL
SPÓKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 013272582 i dokonanie wpisu:
PRZEDSIĘBIORSTWO MARCOR JAN MARJANOWSKI, Gdańsk, Pol‑
ska; GEOTERMIA PYRZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce, Polska 810666806
(B1) 223419 2017 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CZECHOWICZ MICHAŁ, Małecz,
Polska i dokonanie wpisu: MICHAŁ CZECHOWICZ LEOVAC, Małecz,
Polska 590358664
(B1) 223638 2017 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BEDNARSKI ŁUKASZ, Kielce, Polska;
SIEŃKO RAFAŁ, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: SHM SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Libertów, Polska 122746618
(B1) 223849 2017 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: OLMA TOMASZ, Dębowiec, Polska;
OLMA ROMAN, Dębowiec, Polska; KOWALSKI ZYGMUNT, Cieszyn,
Polska; BANACH MARCIN, Pałecznica, Polska; STAROŃ PAWEŁ, Kra‑
ków, Polska i dokonanie wpisu: C6 KKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 365547885
(B1) 224242 2017 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DIJO BAKING HORECA SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Zabrodzie, Polska 930467063 i dokonanie wpisu:
DIJO BAKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabrodzie, Polska 930467063
(B1) 224243 2017 04 18 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: DIJO SWEET‑HORECA SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Zabrodzie, Polska 020893809 i dokonanie wpisu:
DIJO SWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabrodzie, Polska 020893809
(B1) 224333 2017 03 02 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BRZESKI ARKADIUSZ, Łódź,
Polska i dokonanie wpisu: ELEKTRORECYKLING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeźmierowo, Pol‑
ska 301563641
(B1) 224539 2017 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Zabrze, Polska 271134897 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166
(B1) 224619 2017 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DIJO BAKING HORECA SERVICE

(B1) 225363 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM.
STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, Polska 000001577
i dokonanie wpisu: AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANI‑
SŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, Polska 000001577; BRO‑
ŻEK MARCIN, Kraków, Polska
263
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 za‑
mieszkania,
rubryka D	-	 prawa ograniczające patent,
rubryka E	-	numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierw‑
szego 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 pa‑
tentu europejskiego a także data stwierdzenia wygaśnię‑
cia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego
lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnię‑
cia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(T3) 1627034 2017 01 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 1673426 2017 01 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 1673314 2017 01 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 1684736 2017 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kudos Pharmaceuticals Limited,
London, Wielka Brytania; The Institute of Cancer Research, London,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Kudos Pharmaceuticals Limi‑
ted, Cambridge, Wielka Brytania; The Institute of Cancer Research,
London, Wielka Brytania
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(T3) 1794526 2017 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Dürr Systems GmbH, Bietigheim‑
-Bissingen, Niemcy i dokonanie wpisu: Dürr Systems AG, Bietighe‑
im-Bissingen, Niemcy
(T3) 1767036 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Pantech Co., Ltd., Seoul, Korea Po‑
łudniowa i dokonanie wpisu: Pantech Inc., Seul, Korea Południowa
(T3) 1797168 2017 01 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 1817234 2017 01 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 1733703 2017 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Helix Medical, LLC, Plymouth, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: FREUDENBERG MEDI‑
CAL, LLC, Carpinteria, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1948776 2017 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 2064189 2016 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kudos Pharmaceuticals Limited,
London, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: KUDOS PHARMACEU‑
TICALS LIMITED, Cambridge, Wielka Brytania
(T3) 2081852 2016 12 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Tymatic Ltd., Edgware, Wielka Bry‑
tania i dokonanie wpisu: Construction Tools PC AB, Kalmar, Szwecja
(T3) 2081478 2017 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 2078608 2016 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: TESA SE, Hamburg, Niemcy i doko‑
nanie wpisu: tesa SE, Norderstedt, Niemcy
(T3) 2124944 2016 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Ranbaxy Laboratories Limited, New
Delhi, Indie i dokonanie wpisu: Sun Pharmaceutical Industries Ltd.,
Mumbai, Indie
(T3) 2152760 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: LANXESS Deutschland GmbH,
Leverkusen, Niemcy i dokonanie wpisu: LANXESS Deutschland
GmbH, Kolonia, Niemcy
(T3) 2152760 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LANXESS Deutschland GmbH, Ko‑
lonia, Niemcy i dokonanie wpisu: ARLANXEO Deutschland GmbH,
Dormagen, Niemcy
(T3) 2220283 2016 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 2100834 2016 12 12 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Ham‑
burg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2148337 2016 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: tesa SE, Hamburg, Niemcy i doko‑
nanie wpisu: tesa SE, Norderstedt, Niemcy
(T3) 2177374 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: LANXESS Deutschland GmbH,

Nr 8/2017

Leverkusen, Niemcy i dokonanie wpisu: LANXESS Deutschland
GmbH, Kolonia, Niemcy
(T3) 2177374 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LANXESS Deutschland GmbH, Ko‑
lonia, Niemcy i dokonanie wpisu: ARLANXEO Deutschland GmbH,
Dormagen, Niemcy
(T3) 2238175 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: LANXESS Deutschland GmbH,
Leverkusen, Niemcy i dokonanie wpisu: LANXESS Deutschland
GmbH, Kolonia, Niemcy
(T3) 2238175 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LANXESS Deutschland GmbH, Ko‑
lonia, Niemcy i dokonanie wpisu: ARLANXEO Deutschland GmbH,
Dormagen, Niemcy
(T3) 2238177 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: LANXESS Deutschland GmbH,
Leverkusen, Niemcy i dokonanie wpisu: LANXESS Deutschland
GmbH, Kolonia, Niemcy
(T3) 2238177 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LANXESS Deutschland GmbH, Ko‑
lonia, Niemcy i dokonanie wpisu: ARLANXEO Deutschland GmbH,
Dormagen, Niemcy
(T3) 2294170 2016 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 2279537 2016 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: TESA SE, Hamburg, Niemcy i doko‑
nanie wpisu: tesa SE, Norderstedt, Niemcy
(T3) 2318503 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 2255682 2016 12 12 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Ham‑
burg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2213182 2016 12 15 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Ham‑
burg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2213183 2016 12 15 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Ham‑
burg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2292107 2016 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau Aktiengesell‑
schaft, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau
GmbH, Hamburg, Niemcy
(T3) 2263483 2017 01 25 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Ham‑
burg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2368916 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LANXESS International SA, Gran‑
ges-Paccot, Szwajcaria; LANXESS Deutschland GmbH, Leverkusen,
Niemcy i dokonanie wpisu: LANXESS Deutschland GmbH, Kolonia,
Niemcy; LANXESS International SA, Granges-Paccot, Szwajcaria
(T3) 2368916 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LANXESS Deutschland GmbH, Kolo‑
nia, Niemcy; LANXESS International SA, Granges-Paccot, Szwajca‑
ria i dokonanie wpisu: LANXESS International SA, Granges-Paccot,
Szwajcaria; ARLANXEO Deutschland GmbH, Dormagen, Niemcy
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(T3) 2305221 2016 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kudos Pharmaceuticals Limited,
London, Wielka Brytania; The Institute of Cancer Research, London,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Kudos Pharmaceuticals Limi‑
ted, Cambridge, Wielka Brytania; The Institute of Cancer Research,
London, Wielka Brytania
(T3) 2316860 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: LANXESS Deutschland GmbH,
Leverkusen, Niemcy i dokonanie wpisu: LANXESS Deutschland
GmbH, Kolonia, Niemcy
(T3) 2316860 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LANXESS Deutschland GmbH, Ko‑
lonia, Niemcy i dokonanie wpisu: ARLANXEO Deutschland GmbH,
Dormagen, Niemcy
(T3) 2459047 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 2467244 2016 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
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(T3) 2820729 2016 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Eaton Industries (Austria) GmbH,
Schrems, Austria i dokonanie wpisu: Eaton Project GmbH, Schrems,
Austria
(T3) 2820729 2016 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Eaton Project GmbH, Schrems, Au‑
stria i dokonanie wpisu: Eaton Industries (Austria) GmbH, Schrems,
Austria
(T3) 2831415 2016 12 01 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Suzlon Energy GmbH, Rostock,
Niemcy i dokonanie wpisu: AE Rotor Holding B.V., Hengelo, Holandia
264
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(B1) 204829 2015 08 31
(B1) 206332 2016 01 21
(B1) 208386 2013 04 04

Unieważniono w całości
Unieważniono w całości
Unieważniono w całości

(T3) 2523878 2016 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Dürr Systems GmbH, Bietigheim‑
-Bissingen, Niemcy i dokonanie wpisu: Dürr Systems AG, Bietighe‑
im-Bissingen, Niemcy
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(T3) 2536769 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: LANXESS Deutschland GmbH,
Köln, Niemcy i dokonanie wpisu: ARLANXEO Deutschland GmbH,
Dormagen, Niemcy

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu,
numery patentów, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 - 4
ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz datę
wygaśnięcia patentu.

(T3) 2550302 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: LANXESS Deutschland GmbH,
Köln, Niemcy i dokonanie wpisu: ARLANXEO Deutschland GmbH,
Dormagen, Niemcy
(T3) 2571949 2016 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Tesa SE, Hamburg, Niemcy i doko‑
nanie wpisu: tesa SE, Norderstedt, Niemcy
(T3) 2534993 2016 12 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 2607394 2016 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Tesa SE, Hamburg, Niemcy i doko‑
nanie wpisu: tesa SE, Norderstedt, Niemcy
(T3) 2807370 2016 12 01 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Suzlon Energy GmbH, Rostock,
Niemcy i dokonanie wpisu: AE Rotor Holding B.V., ST Hengelo, Ho‑
landia
(T3) 2742105 2016 12 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Tesa SE, Hamburg, Niemcy i doko‑
nanie wpisu: tesa SE, Norderstedt, Niemcy
(T3) 2780926 2016 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Eaton Industries (Austria) GmbH,
Schrems, Austria i dokonanie wpisu: Eaton Project GmbH, Schrems,
Austria
(T3) 2780926 2016 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Eaton Project GmbH, Schrems, Au‑
stria i dokonanie wpisu: Eaton Industries (Austria) GmbH, Schrems,
Austria
(T3) 2759482 2017 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BRT Recycling Technologie GmbH,
Ibbenbüren, Niemcy i dokonanie wpisu: KOMPOFERM GmbH, Ma‑
rienfeld, Niemcy
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2016 02 18
2016 02 01
2016 02 01
2016 01 07
2016 01 31
2016 01 31
2016 01 31
2016 01 31
2016 01 31

Nr 8/2017
(B1) 220531
(B1) 220565
(B1) 220576
(B1) 220618
(B1) 220623
(B1) 220673
(B1) 220713
(B1) 220769
(B1) 220835
(B1) 220887
(B1) 220911
(B1) 220925
(B1) 220926
(B1) 220990
(B1) 221053
(B1) 221108
(B1) 221113
(B1) 221235
(B1) 221236
(B1) 221239
(B1) 221246
(B1) 221261
(B1) 221352
(B1) 221382
(B1) 221386
(B1) 221387
(B1) 221415
(B1) 221422
(B1) 221458
(B1) 221603
(B1) 221663
(B1) 221772
(B1) 221810
(B1) 221813
(B1) 221926
(B1) 222045
(B1) 222164
(B1) 222177
(B1) 222180
(B1) 222215
(B1) 222228
(B1) 222242
(B1) 222272
(B1) 222286
(B1) 222311
(B1) 222312
(B1) 222316
(B1) 222337
(B1) 222341
(B1) 222342
(B1) 222343
(B1) 222356
(B1) 222357
(B1) 222365
(B1) 222366
(B1) 222367
(B1) 222370
(B1) 222481
(B1) 222491
(B1) 222508
(B1) 222509
(B1) 222534
(B1) 222539
(B1) 222545
(B1) 222546
(B1) 222568
(B1) 222579

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016 01 31
2016 01 31
2016 01 23
2016 01 12
2016 02 11
2014 08 01
2016 01 11
2016 02 27
2016 01 18
2016 01 18
2016 01 28
2016 02 03
2016 02 29
2016 02 01
2016 01 03
2016 01 09
2016 01 25
2016 01 21
2016 02 02
2016 02 21
2016 02 22
2016 01 29
2016 01 23
2016 02 14
2016 02 13
2016 02 07
2016 02 25
2016 01 25
2016 01 16
2016 01 24
2016 02 11
2016 02 29
2016 01 11
2016 02 22
2016 01 13
2015 10 22
2015 11 22
2016 02 08
2016 01 14
2016 02 26
2016 01 12
2016 01 18
2015 03 05
2015 04 23
2015 08 09
2015 08 09
2015 08 14
2015 10 25
2015 11 02
2015 09 19
2015 09 21
2015 09 08
2015 09 10
2015 11 07
2015 11 13
2015 11 13
2015 11 21
2015 04 10
2015 03 07
2014 03 07
2013 08 09
2014 11 07
2015 01 19
2015 02 15
2015 02 15
2015 06 05
2015 05 02

(B1) 222580
(B1) 222593
(B1) 222597
(B1) 222601
(B1) 222611
(B1) 222626
(B1) 222627
(B1) 222629
(B1) 222647
(B1) 222708
(B1) 222709
(B1) 222734
(B1) 222735
(B1) 222773
(B1) 222886
(B1) 222887
(B1) 222888
(B1) 222901
(B1) 222903
(B1) 222906
(B1) 222907
(B1) 222915
(B1) 222920
(B1) 222955
(B1) 222966
(B1) 222967
(B1) 222983
(B1) 222984
(B1) 222986
(B1) 222987
(B1) 222993
(B1) 222998
(B1) 223103
(B1) 223117
(B1) 223119
(B1) 223122
(B1) 223125
(B1) 223126
(B1) 223131
(B1) 223135
(B1) 223156
(B1) 223183
(B1) 223185
(B1) 223187
(B1) 223192
(B1) 223199
(B1) 223201
(B1) 223202
(B1) 223204
(B1) 223211
(B1) 223212
(B1) 223215
(B1) 223222
(B1) 223251
(B1) 223254
(B1) 223273
(B1) 223291
(B1) 223307
(B1) 223332
(B1) 223361
(B1) 223393
(B1) 223396
(B1) 223397
(B1) 223399
(B1) 223455
(B1) 223461
(B1) 223463

2016 01 13
2015 07 23
2015 07 30
2015 08 07
2015 08 24
2015 11 05
2015 10 29
2015 11 06
2015 12 16
2014 11 29
2015 05 14
2015 06 18
2015 09 08
2014 05 16
2010 10 31
2015 05 05
2015 03 29
2015 11 20
2015 11 16
2015 12 21
2015 12 19
2015 12 05
2015 11 20
2015 09 10
2015 10 17
2015 10 17
2015 07 13
2015 07 13
2015 07 11
2015 07 11
2015 08 24
2015 07 30
2013 05 17
2016 02 07
2016 02 04
2016 02 04
2016 01 28
2016 01 28
2016 01 16
2016 01 02
2010 10 29
2015 11 12
2015 11 13
2015 11 14
2015 11 20
2015 11 29
2015 08 16
2015 08 16
2015 08 22
2015 09 07
2015 09 07
2015 08 16
2015 07 03
2015 01 09
2014 12 16
2015 07 26
2014 04 11
2013 07 05
2015 12 10
2015 08 14
2011 11 24
2014 11 14
2014 11 24
2014 11 28
2015 03 19
2014 12 08
2015 09 03

(B1) 223536
(B1) 223543
(B1) 223545
(B1) 223547
(B1) 223610
(B1) 223653
(B1) 223682
(B1) 223685
(B1) 223686
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2015 02 14
2015 09 10
2015 03 22
2015 07 17
2016 02 26
2015 12 20
2014 06 22
2014 06 22
2014 06 22

(B1) 223688
(B1) 223738
(B1) 223783
(B1) 223784
(B1) 223811
(B1) 223847
(B1) 223940
(B1) 223942
(B1) 223945

2014 06 22
2015 11 09
2015 12 28
2015 12 28
2014 09 12
2014 03 24
2015 08 13
2015 09 26
2015 09 26
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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) 1464650
(T3) 1466837
(T3) 1473449
(T3) 1473471
(T3) 1475407
(T3) 1477312
(T3) 1484169
(T3) 1484350
(T3) 1486731
(T3) 1489243
(T3) 1575336
(T3) 1588886
(T3) 1589139
(T3) 1591502
(T3) 1591735
(T3) 1594147
(T3) 1596242
(T3) 1598297
(T3) 1600461
(T3) 1601213
(T3) 1607211
(T3) 1609396
(T3) 1609911
(T3) 1609912
(T3) 1610834
(T3) 1611091
(T3) 1611159
(T3) 1618514
(T3) 1620253
(T3) 1620305
(T3) 1622576
(T3) 1623005
(T3) 1623122
(T3) 1623997
(T3) 1624988
(T3) 1625090
(T3) 1625664
(T3) 1625694
(T3) 1625772
(T3) 1626047
(T3) 1628694
(T3) 1628932
(T3) 1633771
(T3) 1633779
(T3) 1633857
(T3) 1633912
(T3) 1633926

2016 04 02
2016 04 02
2016 04 29
2016 04 22
2016 05 03
2016 05 14
2016 05 18
2016 05 24
2016 05 26
2016 05 21
2016 03 03
2016 04 23
2016 04 19
2016 04 14
2016 04 04
2016 05 03
2016 05 10
2016 05 17
2016 05 24
2016 05 19
2016 05 18
2016 04 14
2016 05 20
2016 05 20
2016 04 02
2016 04 06
2016 04 07
2016 04 05
2016 04 23
2016 05 06
2016 05 03
2016 05 10
2016 04 27
2016 04 22
2016 05 14
2016 05 05
2016 05 21
2016 04 30
2016 04 01
2016 05 11
2016 05 25
2016 05 13
2016 04 23
2016 05 28
2016 05 27
2016 05 27
2016 05 19

(T3) 1634304
(T3) 1635917
(T3) 1636068
(T3) 1636296
(T3) 1643021
(T3) 1653807
(T3) 1684963
(T3) 1688527
(T3) 1689128
(T3) 1710035
(T3) 1714895
(T3) 1716739
(T3) 1716972
(T3) 1721513
(T3) 1721552
(T3) 1722037
(T3) 1722126
(T3) 1724034
(T3) 1725076
(T3) 1726215
(T3) 1726361
(T3) 1726606
(T3) 1729542
(T3) 1731582
(T3) 1732745
(T3) 1737658
(T3) 1737659
(T3) 1737664
(T3) 1738199
(T3) 1739381
(T3) 1740207
(T3) 1740299
(T3) 1740332
(T3) 1740452
(T3) 1740728
(T3) 1740753
(T3) 1741491
(T3) 1742755
(T3) 1742836
(T3) 1743131
(T3) 1743783
(T3) 1743838
(T3) 1744639
(T3) 1744641
(T3) 1745009
(T3) 1745010
(T3) 1745041

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

2516
(T3) 1745062
(T3) 1747258
(T3) 1748702
(T3) 1748865
(T3) 1748985
(T3) 1749320
(T3) 1750563
(T3) 1751093
(T3) 1751095
(T3) 1751278
(T3) 1751280
(T3) 1751460
(T3) 1753573
(T3) 1753619
(T3) 1753646
(T3) 1753702
(T3) 1753748
(T3) 1755674
(T3) 1756008
(T3) 1756086
(T3) 1756755
(T3) 1758610
(T3) 1761553
(T3) 1763553
(T3) 1765355
(T3) 1766432
(T3) 1769839
(T3) 1771273

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016 04 22
2016 05 13
2016 05 06
2016 05 25
2016 05 20
2016 05 26
2016 04 14
2016 05 06
2016 05 06
2016 04 27
2016 04 20
2016 05 27
2016 05 08
2016 05 18
2016 04 14
2016 04 27
2016 04 29
2016 05 16
2016 05 23
2016 05 23
2016 04 01
2016 05 20
2016 05 24
2016 05 18
2016 04 18
2016 05 28
2016 05 09
2016 05 07

(T3) 1778696
(T3) 1778932
(T3) 1779561
(T3) 1842568
(T3) 1842637
(T3) 1842950
(T3) 1844931
(T3) 1845093
(T3) 1845591
(T3) 1847780
(T3) 1849767
(T3) 1850641
(T3) 1850642
(T3) 1852347
(T3) 1852537
(T3) 1852561
(T3) 1852953
(T3) 1854386
(T3) 1854635
(T3) 1855215
(T3) 1856975
(T3) 1858119
(T3) 1859712
(T3) 1860258
(T3) 1862485
(T3) 1862655
(T3) 1864740
(T3) 1868859

2016 05 04
2016 05 24
2016 05 23
2016 04 05
2016 04 04
2016 03 23
2016 04 02
2016 04 10
2016 04 11
2016 04 17
2016 04 17
2016 04 24
2016 04 24
2016 05 03
2016 04 17
2016 04 23
2016 05 03
2016 05 12
2016 05 10
2016 05 02
2016 05 15
2016 05 17
2016 05 24
2016 04 02
2016 05 22
2016 05 30
2016 05 25
2016 04 05

(T3) 1869111
(T3) 1869643
(T3) 1870280
(T3) 1871374
(T3) 1872007
(T3) 1874410
(T3) 1874502
(T3) 1874652
(T3) 1876316
(T3) 1876916
(T3) 1877163
(T3) 1877234
(T3) 1877279
(T3) 1877390
(T3) 1877476
(T3) 1877859
(T3) 1879480
(T3) 1879707
(T3) 1881097
(T3) 1881978
(T3) 1883975
(T3) 1885208
(T3) 1885314
(T3) 1888004
(T3) 1888455
(T3) 1888468
(T3) 1888556
(T3) 1889065

2016 04 05
2016 04 03
2016 05 04
2016 04 20
2016 04 19
2016 04 27
2016 04 11
2016 04 25
2016 04 20
2016 04 28
2016 05 05
2016 04 26
2016 04 25
2016 04 26
2016 04 27
2016 04 13
2016 04 28
2016 05 11
2016 05 25
2016 05 11
2016 05 19
2016 05 16
2016 05 30
2016 05 18
2016 04 28
2016 05 30
2016 05 17
2016 05 18

Nr 8/2017
(T3) 1890165
(T3) 1891075
(T3) 1893277
(T3) 1893376
(T3) 1893441
(T3) 1896399
(T3) 1903926
(T3) 1937886
(T3) 1954897
(T3) 1975302
(T3) 1975304
(T3) 1977934
(T3) 1980169
(T3) 1980507
(T3) 1982630
(T3) 1982939
(T3) 1985223
(T3) 1985224
(T3) 1986281
(T3) 1986290
(T3) 1987722
(T3) 1990185
(T3) 1992534
(T3) 1992592
(T3) 1997752
(T3) 2000328
(T3) 2001492

2016 04 27
2016 05 23
2016 05 05
2016 05 16
2016 04 11
2016 05 31
2016 05 17
2016 04 28
2016 04 25
2016 03 27
2016 03 27
2016 04 04
2016 04 07
2016 04 11
2016 04 11
2016 04 17
2016 04 25
2016 04 25
2016 04 26
2016 04 27
2016 05 02
2016 05 05
2016 05 13
2016 04 15
2016 05 02
2016 05 16
2016 03 23

Nr 8/2017
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UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 69 255 do nr 69 328)
Y1 (11) 69285
(41) 2016 10 24
(51) A01G 9/12 (2006.01)
A01G 17/08 (2006.01)
(21) 123991
(22) 2015 04 15
(72) OLEJNIK ZDZISŁAW, Rząśnia (PL)
(73) OLEJNIK IWONA IWO‑PLAST P.P.H.U., Rząśnia (PL)
(54) Wsuwka do mocowania roślin
Y1 (11) 69276
(41) 2016 09 26
(51) A01K 63/00 (2006.01)
(21) 123899
(22) 2015 03 13
(72) SZCZAWIŃSKI WOJCIECH, Suwałki (PL)
(73) AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Zbiornik szklany do akwarium
Y1 (11) 69313
(41) 2016 10 10
(51) A21B 1/10 (2006.01)
A21B 1/26 (2006.01)
(21) 125009
(22) 2016 03 31
(30) 202015002563‑3
2015 04 02
DE
(72) HEUFT THOMAS, Koblenz (DE)
(73) Heuft Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG, Bell/Eifel (DE)
(54) Piec wózkowy
Y1 (11) 69257
(41) 2015 08 03
(51) A47B 96/20 (2006.01)
A47B 95/00 (2006.01)
(21) 122736
(22) 2014 01 20
(72) JAGIENIAK JAN, Łęka Opatowska (PL)
(73) CALITAN FURNITURE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łęka Opatowska (PL)
(54) Drzwiczki meblowe
Y1 (11) 69272
(41) 2016 09 26
(51) A47G 25/06 (2006.01)
(21) 123907
(22) 2015 03 18
(72) DUŁAWA KRYSTIAN, Katowice (PL)
(73) DUŁAWA KRYSTIAN, Katowice (PL)
(54) Nadrzwiowy bazowy element montażowy
Y1 (11) 69328
(41) 2016 12 19
(51) A47G 25/28 (2006.01)
A47G 25/34 (2006.01)
(21) 124161
(22) 2015 06 10
(72) FULKO PAWEŁ, Lutomiersk (PL)
(73) FULKO PAWEŁ CRONI, Lutomiersk (PL)
(54) Wieszak naścienny
Y1 (11) 69300
(51) A61B 5/107 (2006.01)
G01B 11/25 (2006.01)
(21) 124119

(41) 2016 12 05
(22) 2015 05 28

(72) KARBOWSKI KRZYSZTOF, Balice (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Skaner białego światła strukturalnego
Y1 (11) 69270
(41) 2012 08 13
(51) A62C 27/00 (2006.01)
A62C 13/00 (2006.01)
(62) 393889
(21) 125341
(22) 2011 02 09
(72) WRÓBLEWSKI DARIUSZ, Zielonka (PL); PRASUŁA JERZY,
Celestynów (PL); ZBROŻEK PAWEŁ, Otwock (PL); MAŁOZIĘĆ
DANIEL, Otwock (PL); WĄSIK WIKTOR, Gałęzów Kolonia Druga (PL)
(73) CENTRUM NAUKOWO‑BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Józefów (PL)
(54) Urządzenie gaśnicze
Y1 (11) 69303
(41) 2016 12 19
(51) A62C 35/20 (2006.01)
(21) 124144
(22) 2015 06 05
(72) KURKOWSKI MARIAN, Radom (PL); WAWRZEŃCZYK
KRZYSZTOF, Radom (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE SUPRON 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Drzwi składane do obudowy hydrantu przeciwpożarowego
Y1 (11) 69274
(41) 2016 11 07
(51) B23B 27/02 (2006.01)
(21) 124014
(22) 2015 04 27
(72) ZALESKI KAZIMIERZ, Lublin (PL); BŁAWUCKI STANISŁAW,
Rejowiec Fabryczny (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Nóż tokarski
Y1 (11) 69284
(41) 2016 06 20
(51) B23B 45/14 (2006.01)
(21) 123609
(22) 2014 12 15
(72) RUDAWSKA ANNA, Lublin (PL); WARDA TOMASZ,
Czernięcin Główny (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Uchwyt wiertarski ustalający
Y1 (11) 69262
(41) 2015 05 11
(51) B25B 27/00 (2006.01)
F16B 12/00 (2006.01)
(21) 122494
(22) 2013 10 30
(72) ZALEWSKI KRYSTIAN, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Przyrząd do wykonywania otworów w płytach, zwłaszcza w pły‑
tach wiórowych

2518
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Y1 (11) 69269
(41) 2015 11 09
(51) B25B 31/00 (2006.01)
F24D 19/02 (2006.01)
B25C 5/11 (2006.01)
(62) 411529
(21) 125335
(22) 2015 03 09
(72) DOBROWOLSKI MACIEJ, Grodziszcze (PL)
(73) CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, Ciernie (PL)
(54) Przyrząd do wciskania mocujących spinek
Y1 (11) 69294
(41) 2016 05 09
(51) B60R 13/10 (2006.01)
(21) 123511
(22) 2014 10 31
(72) GÓRECKI MICHAŁ, Kęty (PL); GÓRECKI ARKADIUSZ, Kęty (PL)
(73) GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA, Kęty (PL)
(54) Ramka mocująca tablicę rejestracyjną pojazdów, zwłaszcza
motocykli
Y1 (11) 69320
(41) 2016 05 09
(51) B60R 13/10 (2006.01)
(21) 123512
(22) 2014 10 31
(72) GÓRECKI MICHAŁ, Kęty (PL); GÓRECKI ARKADIUSZ, Kęty (PL)
(73) GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA, Kęty (PL)
(54) Ramka mocująca tablicę rejestracyjną pojazdu, zwłaszcza mo‑
toroweru
Y1 (11) 69315
(41) 2016 12 05
(51) B61H 9/02 (2006.01)
B61B 7/00 (2006.01)
(21) 125272
(22) 2016 06 27
(72) STEFANOW DAMIAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie zabezpieczające pojazdy poruszające się po linach
Y1 (11) 69302
(41) 2016 12 05
(51) B61K 7/02 (2006.01)
B61K 7/20 (2006.01)
(21) 124137
(22) 2015 06 01
(72) RADOMSKI JACEK, Wrocław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do klinowania kół wagonów kolejowych
Y1 (11) 69280
(41) 2016 12 05
(51) B65D 1/04 (2006.01)
(21) 124108
(22) 2015 05 24
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko‑Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko‑Biała (PL)
(54) Butelka z zamknięciem
Y1 (11) 69322
(41) 2016 07 04
(51) B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/16 (2006.01)
B65D 5/38 (2006.01)
B65D 85/60 (2006.01)
(21) 123649
(22) 2014 12 22
(72) BOMBOLA BOGUMIŁ, Tarnowo Podgórne (PL)
(73) EUROBOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przesiadłów (PL)
(54) Pudełko otwarte
Y1 (11) 69256
(51) B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
(21) 122752

(41) 2015 08 03

(22) 2014 01 29
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(72) KRAWCZUGO PAWEŁ, Szczecinek (PL); GAWEŁEK ŁUKASZ,
Miały (PL)
(73) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dziećmierowo (PL)
(54) Wykrój prostopadłościennego opakowania transportowo
‑ekspozycyjnego
Y1 (11) 69314
(41) 2013 11 25
(51) B65D 47/12 (2006.01)
(62) 399180
(21) 125127
(22) 2012 05 15
(72) PAWIŃSKI KRZYSZTOF, Czaniec (PL); GERLACH KAY, Berlin (DE)
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(54) Zamknięcie do pojemnika z produktem, zwłaszcza płynnym
Y1 (11) 69283
(41) 2016 12 19
(51) B65F 1/14 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
(21) 124155
(22) 2015 06 08
(72) MAZIARZ KAROL, Ząbkowice Śląskie (PL); FRYC MAREK,
Kamieniec Ząbkowicki (PL)
(73) ALDA SPÓŁKA AKCYJNA, Ząbkowice Śląskie (PL)
(54) Mechanizm kosza pedałowego
Y1 (11) 69324
(41) 2016 08 16
(51) C12M 1/107 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 123783
(22) 2015 02 12
(72) NEUGEBAUER MACIEJ, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Bioreaktor kontenerowy do kompostowania materiałów organicznych
Y1 (11) 69325
(41) 2016 08 16
(51) C12M 1/107 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 123784
(22) 2015 02 12
(72) NEUGEBAUER MACIEJ, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Bioreaktor do kompostowania odpadów organicznych
Y1 (11) 69299
(41) 2016 10 24
(51) D06F 57/12 (2006.01)
(21) 124004
(22) 2015 04 21
(72) TORA GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Wieszakowa suszarka do odzieży
Y1 (11) 69265
(41) 2016 01 04
(51) E01B 25/24 (2006.01)
(21) 123215
(22) 2014 07 02
(72) BARCZYK MACIEJ, Jastrzębie‑Zdrój (PL); PAPROTA WIESŁAW,
Cieszyn (PL)
(73) JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie‑Zdrój (PL)
(54) Szyna jezdna kolejki podwieszonej
Y1 (11) 69327
(51) E01F 8/00 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)
(21) 122655

(41) 2014 06 23

(22) 2013 12 16
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(30) 202012012063.8
2012 12 17
DE
102013000547.7
2013 01 15
DE
2013/00163
2013 03 13
BE
(72) VANBOCKRIJCK MATHIEU, Borgloon (BE)
(73) VB BETON BELGIUM NV, Borgloon (BE)
(54) Prefabrykowany element z betonu do wytwarzania płotów
ogrodzeniowych
Y1 (11) 69263
(41) 2015 06 08
(51) E02D 27/16 (2006.01)
E02D 5/56 (2006.01)
(21) 122619
(22) 2013 12 05
(72) MŁYNARSKI ANDRZEJ, Złotów (PL)
(73) MŁYNARSKI ANDRZEJ UNAM, Złotów (PL)
(54) Fundament wkręcany
Y1 (11) 69298
(41) 2016 10 10
(51) E02D 27/42 (2006.01)
(21) 123962
(22) 2015 04 03
(72) TOMCZYK PIOTR, Częstochowa (PL); SOPEL TOMASZ,
Józefosław (PL)
(73) ENPROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Prefabrykowany segmentowy fundament stopowy słupów
energetycznych
Y1 (11) 69264
(41) 2015 06 08
(51) E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/78 (2006.01)
(21) 122601
(22) 2013 11 28
(72) TETERYCZ TOMASZ, Lublin (PL)
(73) TETERYCZ TOMASZ BIURO PROJEKTOWE TOMASZ TETERYCZ,
Lublin (PL)
(54) Termoizolacyjny łącznik balkonowy
Y1 (11) 69273
(41) 2016 10 24
(51) E04B 1/49 (2006.01)
F16B 13/06 (2006.01)
(21) 123998
(22) 2015 04 17
(72) KŁAPOĆ MIKOŁAJ, Zielona Góra (PL)
(73) CEWAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bolesławiec (PL)
(54) Kotwa
Y1 (11) 69312
(41) 2014 10 27
(51) E04B 1/49 (2006.01)
F16B 13/02 (2006.01)
(62) 403670
(21) 124858
(22) 2013 04 25
(72) KRAM JAROSŁAW, Bogucice (PL); DYBA MACIEJ, Bochnia (PL)
(73) AQUER MACIEJ DYBA, JAROSŁAW KRAM SPÓŁKA JAWNA,
Mikluszowice (PL)
(54) Osadczy kołek rozporowy
Y1 (11) 69279
(41) 2016 10 10
(51) E04G 17/00 (2006.01)
E04G 17/04 (2006.01)
(21) 123970
(22) 2015 04 07
(72) SZTOBRYN ZENON, Zabrze (PL)
(73) SZTOBRYN GRZEGORZ PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA
NOWOCZESNYCH ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH PIONART, Zabrze (PL)
(54) Złącze zespołu płyt szalunkowych
Y1 (11) 69266
(51) E04H 17/00 (2006.01)

(41) 2016 02 15

(21)
(72)
(73)
(54)
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E04H 15/58 (2006.01)
E04H 15/00 (2006.01)
123309
(22) 2014 08 06
ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ, Łódź (PL)
ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź (PL)
Parawan

Y1 (11) 69286
(41) 2016 11 21
(51) E04H 17/00 (2006.01)
(21) 124046
(22) 2015 05 09
(72) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ, Łódź (PL)
(73) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź (PL)
(54) Parawan przenośny
Y1 (11) 69255
(41) 2016 12 05
(51) E04H 17/06 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
(21) 124170
(22) 2015 06 12
(72) OSIŃSKI NORBERT, Wąbrzeźno (PL)
(73) JĘDRZEJCZAK IZABELA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWE BIK, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(54) Segment ogrodzeniowy
Y1 (11) 69288
(41) 2016 11 21
(51) E04H 17/22 (2006.01)
(21) 124053
(22) 2015 05 13
(72) SŁOMKA JAROSŁAW, Gliwice (PL)
(73) SŁOMKA AGNIESZKA BLER SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice (PL);
POLEWKA ANGELIKA BLER SPÓŁKA CYWILNA, Kozłów (PL)
(54) Obejma mocująca do słupka stabilizacyjnego ogrodzeń ko‑
szowych
Y1 (11) 69289
(41) 2016 11 21
(51) E04H 17/22 (2006.01)
(21) 124054
(22) 2015 05 13
(72) SŁOMKA JAROSŁAW, Gliwice (PL)
(73) SŁOMKA AGNIESZKA BLER SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice (PL);
POLEWKA ANGELIKA BLER SPÓŁKA CYWILNA, Kozłów (PL)
(54) Obejma mocująca do słupka stabilizacyjnego ogrodzeń ko‑
szowych
Y1 (11) 69290
(41) 2016 11 21
(51) E04H 17/22 (2006.01)
(21) 124055
(22) 2015 05 13
(72) SŁOMKA JAROSŁAW, Gliwice (PL)
(73) SŁOMKA AGNIESZKA BLER SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice (PL);
POLEWKA ANGELIKA BLER SPÓŁKA CYWILNA, Kozłów (PL)
(54) Obejma mocująca do słupka stabilizacyjnego ogrodzeń ko‑
szowych
Y1 (11) 69291
(41) 2016 11 21
(51) E04H 17/22 (2006.01)
(21) 124056
(22) 2015 05 13
(72) SŁOMKA JAROSŁAW, Gliwice (PL)
(73) SŁOMKA AGNIESZKA BLER SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice (PL);
POLEWKA ANGELIKA BLER SPÓŁKA CYWILNA, Kozłów (PL)
(54) Obejma mocująca do słupka stabilizacyjnego ogrodzeń ko‑
szowych
Y1 (11) 69292
(41) 2015 11 09
(51) E04H 17/24 (2006.01)
(21) 123053
(22) 2014 04 30
(72) GŁUSZEK MICHAŁ, Jaworzyna Śląska (PL); TABAKA JAROSŁAW,
Poznań (PL)
(73) GŁUSZEK MICHAŁ, Jaworzyna Śląska (PL)
(54) Obejma mocująca przęsło ogrodzeniowe na krańcowym słu‑
pie nośnym
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Y1 (11) 69267
(41) 2016 10 10
(51) E05D 7/04 (2006.01)
E05D 5/02 (2006.01)
(21) 123965
(22) 2015 04 03
(72) WALA IRENEUSZ, Katowice (PL); ZOŃ SZYMON,
Bielsko‑Biała (PL)
(73) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Zawias, zwłaszcza do drzwi szklanych
Y1 (11) 69316
(41) 2016 09 26
(51) E05D 7/06 (2006.01)
E05F 5/08 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 7/12 (2006.01)
(62) 124058
(21) 125330
(22) 2015 05 13
(30) 201420244781.4
2014 05 13
CN
(72) NG TAI WAI, Foshan City (CN)
(73) GUANGDONG TAIMING METAL PRODUCTS CO. LTD,
Foshan City (CN)
(54) Zawias z dużym kątem otwarcia‑zamknięcia drzwi meblowych
Y1 (11) 69259
(41) 2015 12 21
(51) E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/28 (2006.01)
(21) 123177
(22) 2014 06 16
(72) WITAS MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin (PL)
(54) Ościeżnica bezprogowa do drzwi otwieranych na zewnątrz
Y1 (11) 69260
(41) 2015 12 21
(51) E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/28 (2006.01)
(21) 123178
(22) 2014 06 16
(72) WITAS MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin (PL)
(54) Ukryta ościeżnica bezprogowa do drzwi otwieranych na zewnątrz
Y1 (11) 69295
(41) 2016 05 23
(51) E06B 3/54 (2006.01)
(21) 123544
(22) 2014 11 19
(72) SZYMANIUK PRZEMYSŁAW, Kobylnica (PL)
(73) KRAT‑MET DARIUSZ, PRZEMYSŁAW, HELENA SZYMANIUK
SPÓŁKA JAWNA, Kobylnica (PL)
(54) Ramka przyszybowa
Y1 (11) 69275
(41) 2016 09 26
(51) E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/00 (2006.01)
(21) 123893
(22) 2015 03 12
(72) GUZIK WOJCIECH, Bielsko‑Biała (PL)
(73) CLASSEN‑POL SPÓŁKA AKCYJNA, Zwonowice (PL)
(54) Skrzydło drzwi
Y1 (11) 69261
(41) 2016 04 11
(51) E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
(21) 123435
(22) 2014 10 08
(72) SZUKALSKI TOMASZ, Kalisz (PL); SZUKALSKA RENATA,
Kalisz (PL)
(73) PORTOS RENATA TOMASZ SZUKALSCY SPÓŁKA JAWNA,
Kalisz (PL)
(54) Uchwyt silnika rolety okiennej
Y1 (11) 69271
(51) E06C 7/00 (2006.01)

(41) 2015 07 20

(21)
(72)
(73)
(54)

Nr 8/2017

E06C 7/18 (2006.01)
A47D 7/00 (2006.01)
A47D 15/00 (2006.01)
122719
(22) 2014 01 10
PEGZA SŁAWOMIR, Zgorzelec (PL)
PEGZA SŁAWOMIR BMS GROUP, Zgorzelec (PL)
Zespół drabinki meblowej

Y1 (11) 69282
(41) 2016 12 19
(51) E21C 35/23 (2006.01)
E21C 29/00 (2006.01)
F16H 57/04 (2010.01)
(21) 124146
(22) 2015 06 09
(72) PIETRAS RYSZARD, Pierściec (PL); RABUCZEWSKI BOGDAN,
Gliwice (PL); ŚCIERSKI ADAM, Katowice (PL)
(73) BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Głowica urabiająca kombajnu chodnikowego
Y1 (11) 69296
(41) 2016 06 20
(51) E21D 11/15 (2006.01)
(21) 123594
(22) 2014 12 08
(72) NAGADOWSKI KRZYSZTOF, Jakubowice Konińskie (PL);
NAGADOWSKA ADELAJDA, Jakubowice Konińskie (PL);
NAGADOWSKA EWA, Jakubowice Konińskie (PL); NAGADOWSKA
JOANNA, Jakubowice Konińskie (PL)
(73) NAGADOWSKI KRZYSZTOF, Jakubowice Konińskie (PL);
NAGADOWSKA ADELAJDA, Jakubowice Konińskie (PL);
NAGADOWSKA EWA, Jakubowice Konińskie (PL); NAGADOWSKA
JOANNA, Jakubowice Konińskie (PL)
(54) Siatka okładzinowa zaczepowa
Y1 (11) 69268
(41) 2016 10 24
(51) E21D 11/15 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
(21) 123994
(22) 2015 04 21
(72) DONICA JAN, Katowice (PL); PELC RYSZARD, Bytom (PL)
(73) MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mikołów (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO‑HANDLOWE MIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Złącze dla wiotkiej opinki korytkowej obudowy górniczej
Y1 (11) 69319
(41) 2014 03 03
(51) E21D 11/15 (2006.01)
(62) 400595
(21) 125459
(22) 2012 08 31
(72) DUDEK MIKOŁAJ, Kraków (PL); WRÓBEL RAFAŁ,
Sosnowiec (PL)
(73) DUDEK MIKOŁAJ, Kraków (PL)
(54) Górnicza siatka okładzinowa
Y1 (11) 69317
(41) 2014 05 26
(51) E21D 11/22 (2006.01)
(62) 401598
(21) 125348
(22) 2012 11 13
(72) SZABLA ROMAN, Oświęcim (PL); SROMEK JANUSZ,
Łęki (PL); CZAJA GRAŻYNA, Bielsko‑Biała (PL); KOLASA JACEK,
Poręba Wielka (PL); SZABLA JAN, Zaborze (PL); SROMEK
KRZYSZTOF, Łęki (PL)
(73) ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO‑USŁUGOWA,
Oświęcim (PL)
(54) Jarzmo dolne strzemion górniczych
Y1 (11) 69281
(51) E21F 5/02 (2006.01)
B65G 69/18 (2006.01)

(41) 2016 12 05

Nr 8/2017
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F16K 31/00 (2006.01)
F16K 3/00 (2006.01)
(21) 124128
(22) 2015 05 29
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); BAŁAGA DOMINIK,
Gliwice (PL); SIEGMUND MICHAŁ, Strzebiń (PL); KALITA MAREK,
Gliwice (PL); CEBULA DANUTA, Gliwice (PL); SEDLACZEK JANUSZ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Zespół pompowo zaworowy
Y1 (11) 69311
(41) 2015 01 05
(51) F03D 9/00 (2016.01)
F01K 23/06 (2006.01)
F02C 3/26 (2006.01)
(62) 404550
(21) 124658
(22) 2013 07 03
(72) KAMIŃSKI DARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) CONERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Zespół hybrydowego generatora elektrycznego
Y1 (11) 69287
(41) 2016 11 21
(51) F16K 3/08 (2006.01)
F16K 3/00 (2006.01)
(21) 124048
(22) 2015 05 11
(72) WRÓBLEWSKI JERZY, Gniezno (PL)
(73) WRÓBLEWSKI JERZY IMPET, Gniezno (PL)
(54) Zawór ceramiczny prosty
Y1 (11) 69309
(41) 2017 01 30
(51) F16L 35/00 (2006.01)
G01F 15/00 (2006.01)
(21) 124262
(22) 2015 07 20
(72) ISZCZEK HENRYK, Dankowice (PL)
(73) ISZCZEK HENRYK ZAKŁAD APARATURY POMIAROWEJ,
Dankowice (PL)
(54) Mechanizm zabezpieczenia króćca przyłączeniowego przyłącza
gazomierza
Y1 (11) 69301
(41) 2016 12 05
(51) F21L 4/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
(21) 124127
(22) 2015 05 29
(72) HALIGOWSKI WOJCIECH, Rzeszów (PL)
(73) HALIGOWSKI WOJCIECH P.P.H.U. HITPOL, Rzeszów (PL)
(54) Znicz elektryczny
Y1 (11) 69304
(41) 2016 12 19
(51) F21S 8/02 (2006.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
(21) 124156
(22) 2015 06 08
(72) LESIŃSKI WŁODZIMIERZ, Lubonieczek (PL)
(73) LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Oprawa oświetleniowa podtynkowa
Y1 (11) 69305
(41) 2016 12 19
(51) F21S 8/04 (2006.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
(21) 124158
(22) 2015 06 08
(72) LESIŃSKI WŁODZIMIERZ, Lubonieczek (PL)
(73) LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Oprawa oświetleniowa natynkowa
Y1 (11) 69293
(51) F24C 15/02 (2006.01)
A47J 37/06 (2006.01)
(21) 124097

(41) 2016 11 21
(22) 2015 05 19
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(72) PYZIK BŁAŻEJ, Wronki (PL)
(73) AMICA SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki (PL)
(54) Mechanizm regulacji położenia drzwi piekarnika
Y1 (11) 69310
(41) 2016 09 12
(51) F24F 7/06 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 13/20 (2006.01)
(21) 124346
(22) 2015 08 27
(30) A201502068
2015 03 10
UA
(72) KLAPISZOWSKYJ OLEKSANDR STANISŁAWOWICZ, Kijów (UA);
CJOMIK ANATOLIJ MICHAIŁOWICZ, Kijów (UA)
(73) PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO VENTYLATSIJNI
SYSTEMY, Kijów (UA)
(54) Urządzenie wentylacyjne
Y1 (11) 69258
(41) 2015 08 17
(51) F24J 2/07 (2006.01)
F24J 2/08 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)
F24J 2/40 (2006.01)
F24J 2/54 (2006.01)
(21) 122783
(22) 2014 02 10
(72) SŁABOSZEWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) SŁABOSZEWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(54) Kolektor słoneczny wysokotemperaturowy z ruchomą platformą
Y1 (11) 69277
(41) 2016 09 26
(51) F24J 2/52 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
(21) 123901
(22) 2015 03 16
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) Szyna do montażu konstrukcji solarnych
Y1 (11) 69278
(41) 2016 09 26
(51) F24J 2/52 (2006.01)
F24J 2/46 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
(21) 123902
(22) 2015 03 16
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) Zaczep mocujący, zwłaszcza do mocowania konstrukcji solarnych
Y1 (11) 69321
(41) 2015 01 05
(51) F28D 15/02 (2006.01)
(62) 404403
(21) 125130
(22) 2013 06 24
(72) MARCZAK HALINA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do wymiany ciepła
Y1 (11) 69306
(41) 2016 12 19
(51) G01C 15/00 (2006.01)
G12B 5/00 (2006.01)
G03B 17/56 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
(21) 124178
(22) 2015 06 15
(72) PELC‑MIECZKOWSKA RENATA, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Uchwyt do montażu aparatu fotograficznego, zwłaszcza
na spodarce geodezyjnej
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Y1 (11) 69323
(41) 2016 08 16
(51) G01N 1/08 (2006.01)
E02D 1/04 (2006.01)
(21) 123768
(22) 2015 02 05
(72) JANKOWSKI KAZIMIERZ, Siedlce (PL); CZELUŚCIŃSKI
WIESŁAW, Siedlce (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO‑HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Przyrząd do pobierania próbek darni wraz z systemem korze‑
niowym
Y1 (11) 69308
(41) 2017 01 16
(51) G01Q 60/54 (2010.01)
(21) 124237
(22) 2015 07 06
(72) HUBER MIŁOSZ, Kraków (PL); JAKOWLEWA OLGA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE‑SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Mikroskop magnetyczny
Y1 (11) 69326
(41) 2016 08 29
(51) G07F 13/10 (2006.01)
A47J 31/40 (2006.01)
G07F 13/06 (2006.01)
(21) 123822
(22) 2015 02 23
(72) KARWOT JANUSZ, Rybnik (PL); BURDA KRZYSZTOF,
Rybnik (PL); MARKOWICZ STEFANIA, Rybnik (PL); KOJS EWA,
Jastrzębie‑Zdrój (PL); KASZUBA GRZEGORZ, Rybnik (PL); BRZEZICKI
MACIEJ, Bielsko‑Biała (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(54) Urządzenie do przygotowywania i wydawania napojów
Y1 (11) 69297
(41) 2016 09 12
(51) H01Q 21/00 (2006.01)
H01Q 19/00 (2006.01)
H01Q 13/00 (2006.01)
(21) 123882
(22) 2015 03 09
(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); KURZYŃSKI PAWEŁ,
Jankowice (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Antena mikropaskowa na pasmo 1800‑2100 MHz
Y1 (11) 69307
(41) 2017 01 02
(51) H01R 13/629 (2006.01)
(21) 124192
(22) 2015 06 22
(72) STĘPIEŃ ANDRZEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Adapter złącza kablowego
Y1 (11) 69318
(41) 2014 11 10
(51) H05K 5/06 (2006.01)
A62C 35/11 (2006.01)
(62) 403798
(21) 125455
(22) 2013 05 07
(72) GODLEWSKI ARTUR JACEK, Warszawa (PL); GAWOR
SYLWESTER MIECZYSŁAW, Halinów (PL)
(73) AGC SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Szafa techniczna

Nr 8/2017

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01G 9/12 (2006.01)
A01G 17/08 (2006.01)
A01K 63/00 (2006.01)
A21B 1/10 (2006.01)
A21B 1/26 (2006.01)
A47B 96/20 (2006.01)
A47B 95/00 (2006.01)
A47D 7/00 (2006.01)
A47D 15/00 (2006.01)
A47G 25/06 (2006.01)
A47G 25/28 (2006.01)
A47G 25/34 (2006.01)
A47J 37/06 (2006.01)
A47J 31/40 (2006.01)
A61B 5/107 (2006.01)
A62C 27/00 (2006.01)
A62C 13/00 (2006.01)
A62C 35/20 (2006.01)
A62C 35/11 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B23B 27/02 (2006.01)
B23B 45/14 (2006.01)
B25B 27/00 (2006.01)
B25B 31/00 (2006.01)
B25C 5/11 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
B61B 7/00 (2006.01)
B61H 9/02 (2006.01)
B61K 7/02 (2006.01)
B61K 7/20 (2006.01)
B65D 1/04 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/16 (2006.01)
B65D 5/38 (2006.01)
B65D 85/60 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
B65D 47/12 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
B65G 69/18 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
D06F 57/12 (2006.01)
E01B 25/24 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
E02D 27/16 (2006.01)
E02D 5/56 (2006.01)

69285
69285*
69276
69313
69313*
69257
69257*
69271*
69271*
69272
69328
69328*
69293*
69326*
69300
69270
69270*
69303
69318*
69324*
69325*
69274
69284
69262
69269
69269*
69294
69320
69315*
69315
69302
69302*
69280
69322
69322*
69322*
69322*
69256
69256*
69256*
69314
69283
69283*
69281*
69324*
69325*
69324
69325
69299
69265
69327
69327*
69263
69263*

E02D 27/42 (2006.01)
E02D 1/04 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/78 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04G 17/00 (2006.01)
E04G 17/04 (2006.01)
E04H 17/00 (2006.01)
E04H 15/58 (2006.01)
E04H 15/00 (2006.01)
E04H 17/00 (2006.01)
E04H 17/06 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04H 17/24 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 5/02 (2006.01)
E05D 7/06 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 7/12 (2006.01)
E05F 5/08 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/28 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/28 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/00 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06C 7/00 (2006.01)
E06C 7/18 (2006.01)
E21C 35/23 (2006.01)
E21C 29/00 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21F 5/02 (2006.01)
F01K 23/06 (2006.01)
F02C 3/26 (2006.01)
F03D 9/00 (2016.01)

69298
69323*
69264
69264*
69264*
69273
69312
69327*
69277*
69277*
69278*
69278*
69279
69279*
69266
69266*
69266*
69286
69255
69255*
69255*
69288
69289
69290
69291
69292
69267
69267*
69316
69316*
69316*
69316*
69259
69259*
69260
69260*
69295
69275
69275*
69261
69261*
69271
69271*
69282
69282*
69296
69268
69268*
69319
69317
69281
69311*
69311*
69311

*) Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

1

2

1

2

F16B 12/00 (2006.01)
F16B 13/06 (2006.01)
F16B 13/02 (2006.01)
F16H 57/04 (2010.01)
F16K 31/00 (2006.01)
F16K 3/00 (2006.01)
F16K 3/08 (2006.01)
F16K 3/00 (2006.01)
F16L 35/00 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
F21S 8/02 (2006.01)
F21S 8/04 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
F24C 15/02 (2006.01)
F24D 19/02 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 13/20 (2006.01)
F24J 2/07 (2006.01)

69262*
69273*
69312*
69282*
69281*
69281*
69287
69287*
69309
69306*
69301
69304
69305
69301*
69304*
69305*
69293
69269*
69310
69310*
69310*
69258

F24J 2/08 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)
F24J 2/40 (2006.01)
F24J 2/54 (2006.01)
F24J 2/52 (2006.01)
F24J 2/52 (2006.01)
F24J 2/46 (2006.01)
F28D 15/02 (2006.01)
G01B 11/25 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01F 15/00 (2006.01)
G01N 1/08 (2006.01)
G01Q 60/54 (2010.01)
G03B 17/56 (2006.01)
G07F 13/10 (2006.01)
G07F 13/06 (2006.01)
G12B 5/00 (2006.01)
H01Q 21/00 (2006.01)
H01Q 19/00 (2006.01)
H01Q 13/00 (2006.01)
H01R 13/629 (2006.01)
H05K 5/06 (2006.01)

69258*
69258*
69258*
69258*
69277
69278
69278*
69321
69300*
69306
69309*
69323
69308
69306*
69326
69326*
69306*
69297
69297*
69297*
69307
69318

69319
69320
69321
69322
69323

E21D 11/15 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
F28D 15/02 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
G01N 1/08 (2006.01)

69324
69325
69326
69327
69328

C12M 1/107 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
G07F 13/10 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
A47G 25/28 (2006.01)
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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).
122609
122727
122961
123335

12/2015
15/2015
11/2015
05/2016

124104
124487
125104
125134

25/2016
14/2016
24/2016
24/2016

269
DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

1

2

1

2

69255
69256
69257
69258
69259
69260
69261
69262
69263
69264
69265
69266
69267
69268
69269
69270
69271
69272
69273
69274
69275
69276
69277
69278
69279
69280
69281
69282
69283
69284
69285
69286

E04H 17/06 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
A47B 96/20 (2006.01)
F24J 2/07 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
B25B 27/00 (2006.01)
E02D 27/16 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E01B 25/24 (2006.01)
E04H 17/00 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
B25B 31/00 (2006.01)
A62C 27/00 (2006.01)
E06C 7/00 (2006.01)
A47G 25/06 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
B23B 27/02 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
A01K 63/00 (2006.01)
F24J 2/52 (2006.01)
F24J 2/52 (2006.01)
E04G 17/00 (2006.01)
B65D 1/04 (2006.01)
E21F 5/02 (2006.01)
E21C 35/23 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
B23B 45/14 (2006.01)
A01G 9/12 (2006.01)
E04H 17/00 (2006.01)

69287
69288
69289
69290
69291
69292
69293
69294
69295
69296
69297
69298
69299
69300
69301
69302
69303
69304
69305
69306
69307
69308
69309
69310
69311
69312
69313
69314
69315
69316
69317
69318

F16K 3/08 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04H 17/24 (2006.01)
F24C 15/02 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
H01Q 21/00 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
D06F 57/12 (2006.01)
A61B 5/107 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
B61K 7/02 (2006.01)
A62C 35/20 (2006.01)
F21S 8/02 (2006.01)
F21S 8/04 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
H01R 13/629 (2006.01)
G01Q 60/54 (2010.01)
F16L 35/00 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F03D 9/00 (2016.01)
E04B 1/49 (2006.01)
A21B 1/10 (2006.01)
B65D 47/12 (2006.01)
B61H 9/02 (2006.01)
E05D 7/06 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
H05K 5/06 (2006.01)

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).
120792
124043

18/2013
24/2016

124051

24/2016

270
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
PRAW OCHRONNYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
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 (miejsco‑
wość, 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 miej‑
sce 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 dotyczą‑
ce 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) 67657 2017 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WOJCIECH STEFANIAK PRZEDSIĘBIOR‑
STWO WIELOZAKŁADOWE „B&L”, Marki, Polska 002203345 i doko‑
nanie wpisu: ARKADIUSZ STEFANIAK, Ząbki, Polska

2524
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(Y1) 68012 2017 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WOJCIECH STEFANIAK PRZEDSIĘBIOR‑
STWO WIELOZAKŁADOWE „B&L”, Marki, Polska 002203345 i doko‑
nanie wpisu: ARKADIUSZ STEFANIAK, Ząbki, Polska
(Y1) 68238 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM INNOWACJI EDORADCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992 i dokonanie wpisu: CEN‑
TRUM INNOWACJI STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992
(Y1) 68239 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM INNOWACJI EDORADCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992 i dokonanie wpisu: CEN‑
TRUM INNOWACJI STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992
(Y1) 68240 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM INNOWACJI EDORADCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992 i dokonanie wpisu: CEN‑
TRUM INNOWACJI STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992
(Y1) 68241 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM INNOWACJI EDORADCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992 i dokonanie wpisu: CEN‑
TRUM INNOWACJI STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992
(Y1) 68242 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM INNOWACJI EDORADCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992 i dokonanie wpisu: CEN‑
TRUM INNOWACJI STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992
(Y1) 68243 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM INNOWACJI EDORADCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992 i dokonanie wpisu: CEN‑
TRUM INNOWACJI STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992
(Y1) 68244 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM INNOWACJI EDORADCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992 i dokonanie wpisu: CEN‑
TRUM INNOWACJI STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992
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(Y1) 68245 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM INNOWACJI EDORADCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992 i dokonanie wpisu: CEN‑
TRUM INNOWACJI STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992
(Y1) 68246 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM INNOWACJI EDORADCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992 i dokonanie wpisu: CEN‑
TRUM INNOWACJI STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220918992
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numer
unieważnionego prawa ochronnego, datę unieważnienia oraz treść
decyzji.
(Y1) 67686

2016 08 17

Unieważniono w całości.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, nu‑
mery 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) 64823
(Y1) 65085
(Y1) 65124
(Y1) 65180
(Y1) 65549
(Y1) 66109
(Y1) 66308
(Y1) 66734
(Y1) 66735
(Y1) 66832
(Y1) 66892
(Y1) 66949
(Y1) 67004

2016 07 07
2016 07 29
2016 07 24
2016 07 17
2016 07 03
2015 08 06
2016 07 12
2016 07 04
2016 07 04
2016 07 07
2016 07 22
2016 07 13
2016 07 29

(Y1) 67050
(Y1) 67190
(Y1) 67213
(Y1) 68001
(Y1) 68008
(Y1) 68033
(Y1) 68034
(Y1) 68081
(Y1) 68116
(Y1) 68278
(Y1) 68279
(Y1) 68437
(Y1) 68557

2016 07 18
2016 04 08
2016 07 29
2016 07 02
2015 12 19
2016 07 03
2016 07 05
2016 07 08
2016 07 05
2016 07 15
2016 07 25
2016 07 15
2016 07 21
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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 23 411 do nr 23 480)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

07‑ 05
(11) 23411
(22) 2017 03 02
(21) 25333
KORCZYŃSKI ANDRZEJ PPHU WARMEL, Warszawa, PL.
KORCZYŃSKI ANDRZEJ
Korytko samoociekające

(51) 09‑ 05
(11) 23412
(22) 2017 03 06
(73) JASTA‑SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(72) Ostrowski Jacek
(54) Opakowanie herbatników
(55)

(21) 25340

(51) 09‑ 05
(11) 23413
(22) 2017 03 06
(73) JASTA‑SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(72) Ostrowski Jacek
(54) Opakowanie herbatników
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02‑ 04
(11) 23414
(22) 2017 03 06
IDZIKOWSKI PIOTR ME&JAN, Grodzisko, PL.
IDZIKOWSKI PIOTR
Legginsy

(51) 24‑ 04
(11) 23415
(73) MAZUR ARTUR, Kalisz, PL.

(22) 2017 02 20

(21) 25341

(21) 25342

(21) 25300

2526

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 06‑ 04
(11) 23419
(22) 2017 02 13
(21) 25272
(73) TRIBOMED BURZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Nowa Wieś Wielka, PL.
(72) BURZYŃSKI GAWEŁ
(54) Szafa do przechowywania giętkich endoskopów
(55)

(72) MAZUR ARTUR
(54) Taśma urologiczna
(55)

(51) 01‑ 01
(11) 23416
(22) 2016 10 17
(73) SOUP CULTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek, PL.
(72) ADINTSOV YEVHEN, PUZENKO KYRYLO
(54) Pojemnik spożywczy
(55)

(21) 24912

(51) 08‑ 08
(11) 23417
(22) 2017 01 13
(21) 25205
(73) BPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(72) ZWOLIŃSKI MIROSŁAW
(54) Zamek szalunkowy
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06‑ 06
(11) 23418
(22) 2016 12 31
TUREK PAULINA BELLESEMPIO, Kraków, PL.
PLECIAK AGATA
Noga mebla

Nr 8/2017

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

08‑ 05
(11) 23420
(22) 2017 02 15
ZELMA PRZEMYSŁAW, Omule, PL.
ZELMA PRZEMYSŁAW
Przedłużka do kluczy płasko‑oczkowych

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

12‑12
(11) 23421
(22) 2017 02 16
(21) 25278
BEDNAREK HELENA FIRMA PAWEX, Marianka Rędzińska, PL.
BEDNAREK PAWEŁ
Pokrycie uchwytu do stelaży wózków

(21) 25276

(21) 25173

(51) 12‑12
(11) 23422
(22) 2017 02 16
(21) 25280
(73) BEDNAREK HELENA FIRMA PAWEX, Marianka Rędzińska, PL.
(72) BEDNAREK PAWEŁ

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 06‑ 06
(11) 23426
(22) 2017 01 13
(21) 25202
(73) KOMFORT MEBLE K. K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Ignatki, PL.
(72) BONAR LECH
(54) Podłokietnik
(55)

(54) Pokrycie uchwytu do stelaży wózków
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

26‑ 01
(11) 23423
(22) 2017 01 30
(21) 25234
KOSTRZEWA GRZEGORZ P.P.H.U. CERKOS, Przystajń, PL.
KOSTRZEWA GRZEGORZ
Znicz

(51) 19‑ 08
(11) 23424
(22) 2017 02 08
(21) 25253
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06‑ 01
(11) 23425
(22) 2017 02 08
BRUHN EDWARD, Chwaszczyno, PL.
BRUHN EDWARD
Kanapa wypoczynkowa

2527

(21) 25254

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06‑ 04
(11) 23427
(22) 2016 12 31
TUREK PAULINA BELLESEMPIO, Kraków, PL.
SIEDLECKA‑DUDEK ZOFIA
Mebel dla dzieci

(21) 25171

(51) 12‑ 07
(11) 23428
(22) 2016 12 28
(21) 25136
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów, PL.
(72) ŚWIĘCH ŁUKASZ, KALWARA MACIEJ
(54) Bezzałogowy statek powietrzny
(55)

(51) 12‑ 07
(11) 23429
(22) 2016 12 28
(21) 25137
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów, PL.
(72) ŚWIĘCH ŁUKASZ, KALWARA MACIEJ
(54) Bezzałogowy statek powietrzny
(55)

2528

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 09‑ 07
(11) 23430
(22) 2016 12 30
(21) 25164
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) LAU ALEKSANDRA, HORA WOJCIECH, GARCZYŃSKI MACIEJ
(54) Nakrętka
(55)

Nr 8/2017

(54) Lustro
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02‑ 04
(11) 23434
(22) 2017 02 02
IDZIKOWSKI PIOTR ME&JAN, Grodzisko, PL.
IDZIKOWSKI PIOTR
Legginsy

(21) 25242

(51) 09‑ 03
(11) 23431
(22) 2016 12 30
(21) 25165
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) LAU ALEKSANDRA, HORA WOJCIECH, SIKORRA ELIZA
(54) Pudełko na jajka
(55)

(51) 13‑ 03
(11) 23435
(22) 2017 01 24
(21) 25221
(73) FABRYKA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościan, PL.
(72) RZEŹNIK TOMASZ, MOCEK KRZYSZTOF
(54) Uchwyt wieszakowy do przewodu jezdnego
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02-04
(11) 23432
(22) 2016 10 12
INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO, Łódź, PL.
GAJEWSKI ROBERT
Wkładka do obuwia

(21) 24904

(51) 24‑ 01
(11) 23436
(22) 2017 01 25
(21) 25224
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów, PL.
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, GURAK SZYMON
(54) Urządzenie do rehabilitacji
(55)
(51) 06‑ 07
(11) 23433
(22) 2016 12 30
(21) 25167
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) SICHEL JOANNA

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 30‑ 06
(11) 23437
(22) 2016 12 30
(21) 25168
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) LAU ALEKSANDRA, HORA WOJCIECH, ŁOWICKA NATALIA
(54) Legowisko dla psa
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

26‑ 05
(11) 23438
(22) 2017 01 19
WEISBERG MARIUSZ, Warszawa, PL.
WEISBERG MARIUSZ
Żyrandol

(21) 25218

(54) Pokrycie uchwytu do stelaży wózków
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

12‑12
(11) 23441
(22) 2017 02 16
(21) 25286
BEDNAREK HELENA FIRMA PAWEX, Marianka Rędzińska, PL.
BEDNAREK PAWEŁ
Pokrycie uchwytu do stelaży wózków

(51) 32‑ 00
(11) 23442
(22) 2017 01 11
(73) ŚNIEŻKA‑INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, PL.
(72) WÓJCIK MACIEJ
(54) Ornament opakowania
(55)

(51) 13‑ 03
(11) 23439
(22) 2017 01 24
(21) 25220
(73) FABRYKA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościan, PL.
(72) RZEŹNIK TOMASZ, MOCEK KRZYSZTOF
(54) Uchwyt przegubowy do przewodu jezdnego
(55)

(51) 12‑12
(11) 23440
(22) 2017 02 16
(21) 25285
(73) BEDNAREK HELENA FIRMA PAWEX, Marianka Rędzińska, PL.
(72) BEDNAREK PAWEŁ

2529

(21) 25190

(51) 01‑ 01
(11) 23443
(22) 2017 01 05
(21) 25177
(73) INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Marki, PL.
(72) ŚMIECHOWSKI WOJCIECH
(54) Pieczywo
(55)

2530
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

21‑ 01
(11) 23444
(22) 2017 03 01
LUBER BRONISŁAW, Rzeszów, PL.
LUBER BRONISŁAW
Zestaw klocków

(21) 25328

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02‑ 01
(11) 23445
(22) 2017 01 12
WOJNICKI MAKSYMILIAN, Warszawa, PL.
WOJNICKI MAKSYMILIAN
Kombinezon do spania

(21) 25194

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02‑ 01
(11) 23446
(22) 2017 01 12
WOJNICKI MAKSYMILIAN, Warszawa, PL.
WOJNICKI MAKSYMILIAN
Szorty do spania

(21) 25195

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02‑ 01
(11) 23447
(22) 2017 01 12
WOJNICKI MAKSYMILIAN, Warszawa, PL.
WOJNICKI MAKSYMILIAN
Szorty do spania

(21) 25197

Nr 8/2017

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02‑ 01
(11) 23448
(22) 2017 01 12
WOJNICKI MAKSYMILIAN, Warszawa, PL.
WOJNICKI MAKSYMILIAN
Szorty do spania

(21) 25196

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02‑ 01
(11) 23449
(22) 2017 01 12
WOJNICKI MAKSYMILIAN, Warszawa, PL.
WOJNICKI MAKSYMILIAN
Spodnie do spania

(21) 25198

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

23‑ 01
(11) 23450
(22) 2016 11 23
VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów, PL.
KULIG ZBIGNIEW
Bateria umywalkowa

(21) 24999

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

23‑ 01
(11) 23451
(22) 2016 11 23
VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów, PL.
KULIG ZBIGNIEW
Bateria wannowa

(21) 25000

Nr 8/2017
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

02‑ 02
(11) 23452
(22) 2017 01 16
(21) 25207
BUJNOWSKI ADAM EMKA‑ART, Nowe Pieścirogi, PL.
BUJNOWSKI ADAM
Szatka do chrztu

(51) 15‑99
(11) 23453
(22) 2016 11 29
(21) 25012
(73) NANOTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń, PL.
(72) JANKOWSKI TOMASZ
(54) Zbiornik do wytwarzania koloidu nanosrebra
(55)

(51) 26‑ 04, 14‑ 01 (11)
23454
29 (21)
25010
(73) GLOBEDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(72) JANKOWSKI TOMASZ
(54) Obudowa do latarni bluetooth
(55)

(22)2016 11

(51) 14‑ 02
(11) 23455
(22) 2017 01 16
(21) 25208
(73) EC SYSTEMS AMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(72) MIKOŁAJCZYK TOMASZ
(54) Obudowa urządzenia do bezprzewodowego pomiaru drgań
(55)

(51) 14‑ 02
(11) 23456
(22) 2017 01 16
(73) EC SYSTEMS AMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(72) MIKOŁAJCZYK TOMASZ

(21) 25209

2531

(54) Obudowa bramy sieciowej
(55)

(51) 14‑ 02
(11) 23457
(22) 2017 01 16
(73) EC SYSTEMS AMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(72) MIKOŁAJCZYK TOMASZ
(54) Obudowa urządzenia bramy sieciowej
(55)

(21) 25210

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

08‑10
(11) 23458
(22) 2016 12 23
(21) 25124
SPRINT BAKONIUK SPÓŁKA JAWNA, Białystok, PL.
BAKONIUK KAMIL
Paleta do transportu roweru

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

23‑ 03
(11) 23459
(22) 2017 01 18
BARTECKI JAN Z.P.H.U. DREMAT, Dziuplina, PL.
BARTECKI JAN
Osłona grzejnika

(21) 25217

2532
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

08‑ 08
(11) 23460
(22) 2016 12 30
ADAMSKI JANUSZ, Michałowice, PL.
ADAMSKI JANUSZ
Kotwa

(21) 25166

(51) 19‑ 08
(11) 23461
(22) 2017 02 09
(21) 25257
(73) FANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radonice, PL.
(72) ROSZKOWSKA JOANNA
(54) Etykieta na opakowanie
(55)

19‑ 08
(11) 23462
(22) 2017 02 21
SWAT KATARZYNA, Świnoujście, PL.
SWAT KATARZYNA
Miarka

(21) 25309

(51) 09‑ 05
(11) 23463
(22) 2017 02 21
(73) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo, PL.
(72) MARANOWSKI RAFAŁ
(54) Opakowanie
(55)

(21) 25308

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

Nr 8/2017

(51) 11‑ 01
(11) 23464
(22) 2016 09 30
(21) 25307
(73) PRODUCERS PRICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciecierzyn, PL.
(72) BAKUN MIECZYSŁAW
(54) Ozdoba‑oprawa do kamieni szlachetnych
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

25‑ 02
(11) 23465
(22) 2017 02 13
WŁUDARCZYK GRZEGORZ, Leszno, PL.
WŁUDARCZYK GRZEGORZ
Panel ścienny

(21) 25267

(51) 23‑ 01
(11) 23466
(22) 2017 03 13
(21) 25361
(73) REGENT EWA CONCEPT AUTOMATIC, Racibórz, PL. ; DERSZEŃ
DANIEL DANTEL, Skarbimierz, PL.
(72) REGENT JAROSŁAW, DERSZEŃ DANIEL
(54) Korpus zaworu do napełniania balonu gazem
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

25‑ 02
(11) 23467
(22) 2017 02 13
WŁUDARCZYK GRZEGORZ, Leszno, PL.
WŁUDARCZYK GRZEGORZ
Panel ścienny

(21) 25268

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

25‑ 02
(11) 23468
(22) 2017 02 13
WŁUDARCZYK GRZEGORZ, Leszno, PL.
WŁUDARCZYK GRZEGORZ
Panel ścienny

(21) 25264

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

25‑ 02
(11) 23469
(22) 2017 01 25
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
SKRZYPEK JOANNA
Ażurowy element betonowy

(21) 25229

(51) 10‑ 04
(11) 23470
(22) 2016 12 20
(21) 25096
(73) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, PL.
(72) KRYCH JACEK, KNAPCZYK‑MAREK SABINA, JANASIK MICHAŁ
(54) Urządzenie do badania zjawiska generowania ciśnienia przez
próbki węgla
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

2533

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

10‑ 04
(11) 23472
(22) 2016 12 20
(21) 25094
INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, PL.
KRYCH JACEK, KNAPCZYK‑MAREK SABINA, JANASIK MICHAŁ
Urządzenie do badania pirolizy węgla

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

10‑ 04
(11) 23473
(22) 2016 12 20
(21) 25093
INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, PL.
KRYCH JACEK, KNAPCZYK‑MAREK SABINA, JANASIK MICHAŁ
Urządzenie do badania reakcyjności koksu

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

23‑ 02
(11) 23474
(22) 2017 03 14
AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
BABIŃSKI WOJCIECH
Przepompownia cieczy

(21) 25362

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

23‑ 01
(11) 23475
(22) 2017 03 02
AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
BABIŃSKI WOJCIECH
Urządzenie do przelewania cieczy

(21) 25332

10‑ 04
(11) 23471
(22) 2016 12 20
(21) 25095
INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, PL.
KRYCH JACEK, JANASIK MICHAŁ, STAŃCZYK ANDRZEJ
Urządzenie do pomiaru wytrzymałości mechanicznej peletów

2534
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

23‑ 02
(11) 23476
(22) 2017 03 10
AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
BABIŃSKI WOJCIECH
Filtr szczotkowy

(21) 25355

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

Nr 8/2017

11‑ 01
(11) 23480
(22) 2017 02 12
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, PL.
SZEMIK IRENEUSZ
Misa

(21) 25263

274
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

23‑ 01
(11) 23477
(22) 2017 03 10
AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
BABIŃSKI WOJCIECH
Podstawa rozsączająca ciecze

11‑ 01
(11) 23478
(22) 2017 02 12
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, PL.
SZEMIK IRENEUSZ
Misa

(21) 25354

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 wzo‑
rów przemysłowych zawierają następujące dane:

(21) 25262

rubryka A -	 nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru prze‑
mysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identy‑
fikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B -	 przedmiot wzoru przemysłowego,
rubryka C -	 nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D -	 prawa ograniczające prawo z rejestracji,
rubryka E -	 wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczą‑
ce danego prawa z rejestracji,
rubryka F -	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.
02655, 03111, 03112, 03113 2017 02 24 A. Wprowadzono
zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:RECKITT BENCKI‑
SER N.V., HOOFDDORP, Holandia i dokonanie wpisu: RECKITT BENC‑
KISER VANISH B.V., Hoofddorp, Holandia

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

11‑ 01
(11) 23479
(22) 2017 02 13
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, PL.
SZEMIK IRENEUSZ
Misa

(21) 25269

07920 2017 02 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: RECKITT BENCKISER POWER CLE‑
ANERS B.V., Hoofddorp, Holandia
12950 2017 02 07 D. Dokonano wpisu: Na mocy umowy z dnia
13 grudnia 2016r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używa‑
nie wzoru przemysłowego przez spółkę GATRA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA Olsztyn, Polska na czas określony od dnia 01.01.2017r. do dnia
31.12.2021 r.
13060, 13061, 13062,13063 2017 02 24 A. Wprowadzono
zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKI‑
SER N.V., HOOFDDORP, Holandia i dokonanie wpisu: RECKITT BENC‑
KISER VANISH B.V., Hoofddorp, Holandia
19054 2017 01 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
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POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795
19054 2017 01 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795
i dokonanie wpisu:HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795
20668 2017 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HSK DATA LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350052951 i dokona‑
nie wpisu:HSK LEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122908162
22862 2017 02 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CA.PO.LAVORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 532434577 i dokonanie
wpisu: NOWOCZESNA STODOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 160148520
275
DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
24382
24383
24386

24404
24405
24406

24458
24532
24787
276

DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, datę unieważnienia prawa z rejestracji oraz treść
decyzji.
17680
17233
19708
19638
22067
22359
20611
20612
20607
20213

2016 03 07
2016 08 24
2016 10 09
2016 10 21
2016 11 09
2016 11 10
2016 11 16
2016 11 16
2016 11 16
2017 01 05

Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
01537
01546
01549
01556
01689
01692
01698

2015-08-04
2015-08-18
2015-08-22
2015-08-31
2015-08-01
2015-08-08
2015-08-11

01703
01705
01706
01708
01912
01927
09566

2015-08-16
2015-08-21
2015-08-21
2015-08-21
2015-08-11
2015-08-29
2015-08-03

09574
09575
09576
09586
09611
09694
09698
09715
09734
09753
09778
09783
10109
16311
16312
16313
16314
16317
16685
16707
16708
16711
16712
16713
16714
16718
16719
16720
16721
16722
16723
16724
16725
16726
16729
16730
16731
16734
16735
16738

2535

2015-08-04
2015-08-03
2015-08-03
2015-08-05
2015-08-16
2015-08-19
2015-08-18
2015-08-30
2015-08-29
2015-08-11
2015-08-16
2015-08-30
2015-08-10
2015-08-13
2015-08-13
2015-08-13
2015-08-13
2015-08-13
2015-08-03
2015-08-02
2015-08-03
2015-08-04
2015-08-04
2015-08-04
2015-08-06
2015-08-10
2015-08-11
2015-08-16
2015-08-16
2015-08-16
2015-08-16
2015-08-16
2015-08-16
2015-08-16
2015-08-16
2015-08-16
2015-08-16
2015-08-16
2015-08-16
2015-08-30

16750
16754
16812
16883
16886
16887
16889
16908
16909
16910
16911
16912
16913
16914
16917
16919
16922
16923
16924
16925
16926
16927
16928
16929
16930
16959
16962
16964
16994
17031
17089
17092
17093
17094
17095
17096
17132
17237
18002
18003

2015-09-03
2015-08-16
2015-08-16
2015-08-02
2015-08-04
2015-08-04
2015-08-09
2015-08-09
2015-08-09
2015-08-10
2015-08-10
2015-08-11
2015-08-11
2015-08-12
2015-08-13
2015-08-20
2015-08-23
2015-08-26
2015-08-19
2015-08-12
2015-08-09
2015-08-07
2015-08-05
2015-08-03
2015-08-03
2015-08-30
2015-08-30
2015-08-16
2015-08-30
2015-08-11
2015-08-02
2015-08-24
2015-08-24
2015-08-31
2015-08-31
2015-08-31
2015-08-27
2015-08-03
2015-07-02
2015-07-02
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji
wzorów przemysłowych, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym uchylona lub zmieniona decyzja została
umieszczona, datę i treść decyzji, w której zmieniono decyzję
poprzednią.
22145 05/2016 2016 12 16 Uchylono decyzję o udzieleniu pra‑
wa z rejestracji
21989 02/2016 2017 01 11 Uchylono decyzję o udzieleniu pra‑
wa z rejestracji
22212 05/2016 2017 01 11 Uchylono decyzję o udzieleniu pra‑
wa z rejestracji
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
(51) 26‑ 06 (11) DM/093 907 (15) 30.11.2016 (45) 02.06.2017
(73) MAN TRUCK & BUS AG, Dachauer Str. 667, 80995 München (DE)
(54) 1.-2. Przednie reflektory do pojazdów
(55) 3.-4. Tylne reflektory pojazdów
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(55)

(51) 12‑16
(11) DM/094 372 (15) 16.12.2016 (45) 16.06.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, Route de Gisy, F‑78140
VELIZY‑VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1. Zewnętrzne lusterko wsteczne do pojazdów
2. Pokrywa bagażnika pojazdów
3. Tylne drzwi pojazdów
4. Tylny zderzak pojazdów
5.-6.Drzwi do pojazdów
7.-8. Przednie skrzydła pojazdów
9. Maska pojazdów
(55)

(51) 12‑16
(11) DM/093 960 (15) 16.12.2016 (45) 16.06.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, Route de Gisy, F‑78140
VELIZY‑VILLACOUBLAY (FR)
(54) Osłony grzejników do pojazdów
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(51) 26‑ 06 (11) DM/094 671 (15) 16.12.2016 (45) 16.06.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, Route de Gisy, F‑78140
VELIZY‑VILLACOUBLAY (FR) (86) FR
(54) 1. Światło tylne pojazdu
2.-9. Światła przednie pojazdów
(55)

(51) 12‑ 08 (11) DM/095 152 (15) 30.11.2016 (45) 02.06.2017
(73) MAN TRUCK & BUS AG, Dachauer Str. 667, 80995 München (DE)
(54) 1. Autobus
2. Autobus część przednia
3. Część tylna autobusu
4. Część przednia autobusu
5. Autobus
6.-7. Części przednie autobusu
8. Deska rozdzielcza do pojazdów
9. Kokpit do pojazdów
10. Wnętrze pojazdów
11. Drzwi do pojazdu
12.-27. Lusterka wsteczne
(55)

2537
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(51) 12‑ 08 (11) DM/096 230 (15) 24.02.2017 (45) 09.06.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, Route de Gisy, F‑78140
VELIZY‑VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1.-2. Pojazdy
(55)

(51) 12‑ 08 (11) DM/096 231 (15) 24.02.2017 (45) 09.06.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, Route de Gisy, F‑78140
VELIZY‑VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1.-2. Pojazdy
(55)
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(51) 26‑ 06 (11) DM/096 236 (15) 24.02.2017 (45) 09.06.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, Route de Gisy, F‑78140
VELIZY‑VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1.-2. Światła tylne dla pojazdów
3.-4. Światła przednie pojazdów
(55)

(51) 10‑02, 07 (11) DM/096 480 (15) 13.03.2017 (45)
30.06.2017
(73) CHANEL SARL, Burgstrasse 26, CH‑8750 Glarus (CH)
(54) 1. Koperta zegarka
2. Tarcza
3.-4.Zegarki

(55)

5. Koperta zegarka
6. Tarcza
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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 293 701 do nr 295 000)
(111) 293701
(220) 2016 05 16
(210) 456518
(151) 2017 01 18
(441) 2016 09 12
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane, PL.
(540) GÓRA PARKOWA
(540)

(111) 293703
(220) 2016 05 17
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) NOWAK PAWEŁ, Zielona Góra, PL.
(540) DIABLO
(540)

(210) 456559

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, pomarańczowy, żółty, biały,
granatowy
(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 usługi przewozowe kolejami linowymi.
(111) 293702
(220) 2016 05 16
(210) 456549
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) KRZYŻANOWSKI ŁUKASZ, Krotoszyn, PL.
(540) KRAJOWY INSTYTUT POMOCY POSZKODOWANYM
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 04.01.04, 04.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 fotele, fotele biurowe, krzesła, krzesła biurowe, me‑
ble.
(111) 293704
(220) 2016 05 17
(210) 456583
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) BURA MAŁGORZATA UPS‑USŁUGI PROFESJONALNEJ
SPRZEDAŻY, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) Alkohole Domowe Produkty producentów alkoholi
domowych.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 01.17.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne.

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 19.07.01
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(510), (511) 1 substancje chemiczne do fermentacji i produkcji wina,
bakteriocydy stosowane przy produkcji wina, alkohol winny, kwas
winowy, preparaty do klarowania wina, środki do konserwacji piwa,
alkohol etylowy, 30 drożdże, w szczególności drożdże do fermenta‑
cji alkoholowej, zaczyn drożdżowy, 33 destylowane napoje alkoholo‑
we, alkoholowe ekstrakty, alkoholowe esencje, napoje alkoholowe.

(111) 293705
(220) 2016 05 18
(210) 456640
(151) 2017 01 24
(441) 2016 07 18
(732) GŁOGOWSKI TOMASZ AB SOLUTION, Warszawa, PL.
(540) Fabryka ciepła
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, szary
(531) 26.04.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
(111) 293706
(220) 2016 05 19
(210) 456668
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) PANKIEWICZ KATARZYNA, Kraków, PL.
(540) PANKIEWICZ
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administro‑
wanie działalnością gospodarczą, audyt przedsiębiorstw, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności
gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw,
informacja o działalności gospodarczej, komputerowe zarządzanie
plikami, księgowość, marketing, obróbka tekstów, outsourcing jako
doradztwo handlowe, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwa‑
mi przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu dzia‑
łalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, pozyskiwanie danych do kompu‑
terowych baz danych, pozyskiwanie informacji o działalności gospo‑
darczej, prognozy ekonomiczne, przygotowywanie zeznań w celach
podatkowych, rachunkowość, reklama, rozpowszechnianie mate‑
riałów reklamowych, w szczególności próbek, druków, prospektów,
broszur, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w kom‑
puterowych bazach danych, wywiad gospodarczy, zarobkowe zarzą‑
dzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trze‑
cich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich, usługi konsultingowe I doradcze w zakresie
fuzji, podziałów, nabywania i zbywania przedsiębiorstw, usługi kon‑
sultingowe w zakresie zasobów ludzkich, usługi w zakresie pośred‑
nictwa w reprezentowaniu interesów osób trzecich, usługi doradcze
w zakresie franchisingu, usługi dotyczące wyceny przedsiębiorstw,
doradztwo podatkowe [rachunkowość], planowanie podatkowe [ra‑
chunkowość], przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo
podatkowe, usługi podatkowe, przygotowywanie zeznań podat‑
kowych, księgowość i rachunkowość, rachunkowość, księgowość
i audyt, księgowość i prowadzenie ksiąg, 36 doradztwo finansowe,
doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące pożyczek,
doradztwo finansowe dotyczące podatków, doradztwo w spra‑
wach finansowych, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe dotyczące emerytur, do‑
radztwo finansowe dotyczące rozliczeń, doradztwo finansowe do‑
tyczące inwestycji, doradztwo finansowe dotyczące testamentów,
doradztwo w zakresie długów, doradztwo i analiza finansowa, kon‑
sultacja i doradztwo aktuarialne, doradztwo finansowe dotyczące
funduszy powierniczych, doradztwo w zakresie inwestycji finanso‑
wych, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo w zakresie podatków
dochodowych, doradztwo w zakresie finansowania emerytalnego,
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doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo
w zakresie kart kredytowych, doradztwo w dziedzinie zakupu nie‑
ruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, do‑
radztwo w zakresie inwestowania funduszy, doradztwo w sprawach
papierów wartościowych, doradztwo finansowe dotyczące plano‑
wania podatków, doradztwo finansowe w zakresie franchisingu, do‑
radztwo finansowe związane z pożyczkami, doradztwo finansowe
w zakresie zarządzania aktywami, doradztwo podatkowe [nie doty‑
czy prowadzenia rachunków], doradztwo związane ze zwiększaniem
kredytów hipotecznych, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem
[finansowym], doradztwo finansowe i usługi konsultingu finanso‑
wego, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, do‑
radztwo finansowe w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych
transakcji płatniczych, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi zwią‑
zane z uzyskiwaniem pożyczek, ocena podatkowa, ocena i wycena
podatkowa, doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finan‑
sowe], 45 usługi prawne, usługi kancelarii prawnych, usługi prawne
dla przedsiębiorstw, alternatywne rozwiązywanie sporów, arbitraż,
badania prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, li‑
cencjonowanie programów komputerowych! jako usługi prawne,
licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorski‑
mi, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie konsul‑
tingu prawnego.

(111) 293707
(220) 2016 05 24
(210) 456932
(151) 2017 01 19
(441) 2016 08 16
(732) REMISZEWSKI PIOTR MILICON, Wólka Radzymińska, PL.
(540) MILICON
(540)

(531) 27.05.01, 24.01.03, 24.01.09
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież wojskowa,
obuwie wojskowe, odzież o przeznaczeniu taktycznym, 35 usługi
sprzedaży w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Interne‑
tu (sprzedaż on‑line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następują‑
cych towarów: broń, broń palna, broń sportowa, karabiny, pistolety,
części broni, tłumiki do broni, amunicja, kule gumowe, kule paintball,
ładownice, magazynki, cylindry, kolby, lufy, celowniki, lunety celow‑
nicze do broni palnej, markery, zamki bezpieczeństwa do broni pal‑
nej, symulatory broni, wyposażenie taktyczne dla służb munduro‑
wych i wojska, kabury, kamizelki taktyczne, paski, plecaki, pokrowce
na broń, smary i oleje do broni, zestawy do czyszczenia broni, scyzo‑
ryki z wielofunkcyjnymi końcówkami, śpiwory, torby, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, mundury, kurtki, kombinezony treningowe, reklama,
promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, prezentacja
oferty handlowej w Internecie, marketing internetowy, organizowa‑
nie wystaw i pokazów w zakresie wyposażenia taktycznego dla służb
mundurowych i wojska, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci tele‑
komunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on‑line, usługi
importowo‑eksportowe, usługi pośrednictwa i doradztwa handlo‑
wego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapew‑
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa‑
rów i usług, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, prezentowanie pro‑
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi zarządza‑
nia sprzedażą, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi
marketingowe i promocyjne, wynajem przestrzeni reklamowej on
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‑line, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], zarządzanie bazami
danych, 37 nadzór budowlany, zarządzanie projektem budowy,
usługi budowlane w zakresie obiektów specjalnego przeznaczenia,
w tym strzelnic, budowanie pomieszczeń treningowych, budowa
obiektów do celów rekreacyjnych, budowa osłon, budowa ścian
osłonowych, budowa obiektów sportowych, budownictwo, infor‑
macja budowlana, doradztwo w zakresie ww. usług, 41 nauczanie,
kształcenie praktyczne, edukacja, rozrywka, sport, szkolenia, usługi
w zakresie szkoleń dla służb mundurowych, nauczanie i doskona‑
lenie umiejętności w posługiwaniu się wyposażeniem taktycznym,
szkolenia w zakresie sztuk walki, nurkowania, skoków spadochrono‑
wych, szkolenia strzeleckie, szkolenia taktyczne, szkolenia zespołów
interwencyjnych, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego,
w tym w strefie działań wojennych, strzelnice, organizowanie grup
do strzelania z pistoletu, doradztwo w zakresie ww. usług, informacja
o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 293708
(220) 2016 05 19
(210) 456716
(151) 2017 01 04
(441) 2016 08 01
(732) WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. BAGNO 2, Warszawa, PL.
(540) Atelier WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. BAGNO 2
(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, 43 wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia‑mityngi, narady, pensjo‑
naty.
(111) 293709
(220) 2016 05 23
(210) 456807
(151) 2017 01 26
(441) 2016 07 18
(732) GNIAZDOWSKI MARCIN ALTRANS, Kartuzy, PL.
(540) Król Łosoś
(510), (511) 29 ryby i przetwory z ryb, filety rybne, łosoś, żywność
produkowana z ryb, ryby nieżywe, ryby solone, sałatki rybne, ryby
konserwowane, żywność przygotowana z ryb.
(111) 293710
(220) 2016 05 24
(210) 456912
(151) 2016 12 01
(441) 2016 08 01
(732) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ICETUBE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), spirytus de‑
stylowany, wódka.
(111) 293711
(220) 2016 05 24
(210) 456949
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) FABRYKA SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH POLLENA‑AROMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór
Mazowiecki, PL.
(540) DIABETAROM
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne: szampony, balsamy, mydła,
kremy, toniki, mleczka, śmietanki, dezodoranty, płyny do mycia,
perfumy, wody toaletowe, maseczki, odżywki do włosów, pian‑
ki do układania włosów, środki zapachowe do kosmetyków, bazy
do perfum, mydła dezynfekujące, mydła dezodoryzujące, mydła lecz‑
nicze, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry, środki kosmetyczne
do pielęgnacji rąk i nóg, środki czyszczące, środki do mycia naczyń,
olejki aromatyczne, kompozycje olejków aromatycznych, preparaty
kosmetyczne z olejkami aromatycznymi, odżywki kosmetyczne, ole‑
je do masażu, mieszaniny zapachowe, środki do opalania, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, ekstrakty do perfum, sole do ką‑
pieli, preparaty do kąpieli, saszetki zapachowe, produkty toaletowe,
mydła do celów leczniczych, 5 środki do nacierania i inhalacji o dzia‑
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łaniu leczniczym, waciki do celów medycznych, chusteczki nasącza‑
ne płynami farmaceutycznymi, sole do kąpieli do celów leczniczych,
balsamy i oleje do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, antyseptyki, środki bakteriobójcze, balsamiczne [aroma‑
tyczne] preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów, biocydy,
biologiczne preparaty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, kompresy, preparaty z olejkami aromatycz‑
nymi do celów medycznych, szampony do celów leczniczych, kremy
do celów leczniczych, toniki do celów leczniczych, mleczka do celów
leczniczych, odżywki do włosów do celów leczniczych, preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych.

(111) 293712
(220) 2016 05 24
(210) 456954
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) A‑JWK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, PL. ;
(540) ALFA
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.99
(510), (511) 35 usługi importowo
‑eksportowe, działalność mar‑
ketingowa, usługi w zakresie informacji handlowej, pośrednictwo
handlowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospo‑
darczej, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie
nieruchomościami, pośrednictwo i świadczenie usług leasingowych,
wynajem pomieszczeń biurowych, wynajmowanie pomieszczeń
handlowych, 43 wynajmowanie sal na posiedzenia.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 293713
(220) 2016 05 25
(210) 456961
(151) 2017 01 16
(441) 2016 08 16
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) Black i możesz więcej
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje dostosowane
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy dietetycz‑
ne i odżywcze, dietetyczne napoje przystosowane do celów me‑
dycznych, guma do żucia do celów leczniczych, napoje lecznicze,
suplement diety dla ludzi i zwierząt, napoje musujące o działaniu
leczniczym, żywność dla niemowląt, batony dietetyczne, preparaty
witaminowe, 32 napoje bezalkoholowe, napoje musujące, nektary
owocowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), syropy
do napojów, woda gazowana, woda stołowa, woda mineralna, na‑
poje chłodzące, energetyzujące, izotoniczne, preparaty do produk‑
cji wody gazowanej, produkty w proszku do wytwarzania napojów
energetycznych, wzmacniających i innych, pastylki do napojów mu‑
sujących, wody smakowe i witaminizowane, piwo.
(111) 293714
(220) 2016 05 25
(151) 2017 01 03
(441) 2016 09 12
(732) FOOD POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BEET 2 FIT
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.17, 26.04.18

(210) 456963
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(510), (511) 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owoco‑
we bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, napoje bezalko‑
holowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe napo‑
je owocowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, napoje z owoców
bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne [napoje].

(111) 293715
(220) 2016 05 25
(210) 456964
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) ELAR‑SK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piastów, PL.
(540) ELAR‑SK
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, biały, zielony
(531) 03.07.01, 05.13.04, 26.01.15, 09.01.07, 09.01.10, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, elektryczne instalacje prze‑
ciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno‑sterujące, bate‑
rie elektryczne, cewki elektryczne, dzwonki alarmowe elektryczne,
elektryczne urządzenia pomiarowe, gniazdka, wtyczki i inne kon‑
takty [złącza elektryczne], instalacje elektryczne, kable elektryczne,
kondensatory elektryczne, lampy wyładowcze elektryczne inne niż
do oświetlenia, łączniki elektryczne, oporniki elektryczne [rezysto‑
ry], pojazdy elektryczne, przewody elektryczne, transformatory
elektryczne, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, wtyczki,
gniazdka i inne kontakty [złącza elektryczne], zamki elektryczne,
złącza elektryczne, bezpieczniki topikowe, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje try‑
skaczy przeciwpożarowych, neony reklamowe, ogniwa fotoelek‑
tryczne, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, tablice
rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność],
tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, transformatory
podnoszące napięcie, 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe,
lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy elektryczne, lam‑
py wyładowcze elektryczne do oświetlania, bakteriobójcze lampy
do oczyszczania powietrza, lampy uliczne, latarnie oświetleniowe,
luminescencyjne lampy, oświetleniowe, oprawki do lamp elek‑
trycznych, urządzenia i instalacje do oświetlenia, żarówki oświetle‑
niowe, 37 usługi instalacyjne, naprawy i konserwacja: instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, eliminacja zakłóceń w instala‑
cjach elektrycznych, instalacja materiałów izolacyjnych, instalacja
systemów oświetleniowych, instalacja systemów oświetlenia elek‑
trycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja urządzeń
elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów
prądu, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie genera‑
torów prądu, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja i na‑
prawa budynków, konserwacja nieruchomości, konserwacja prze‑
wodów, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego,
nakładanie osłon na kable, nakładanie powłok nieprzemakalnych
na dachy, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, napra‑
wa instalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa i konserwacja
elektrycznych urządzeń oświetleniowych, naprawa lub konserwa‑
cja generatorów energii elektrycznej, naprawa urządzeń elektrycz‑
nych, naprawa urządzeń oświetleniowych, renowacja instalacji
elektrycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów in‑
stalacji elektrycznej, serwisowanie przewodów, serwisowanie sieci
elektrycznych, układanie kabli, układanie przewodów głównych,
usługi w zakresie napraw przewodów, usługi wykonawców instala‑
cji elektrycznych.
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(111) 293716
(220) 2016 05 25
(210) 456968
(151) 2017 01 04
(441) 2016 09 12
(732) BIES PAWEŁ, DRABCZYK ŁUKASZ, GÓRKIEWICZ DARIUSZ,
LURANC BOLESŁAW KOTŁO‑BUD OSIEK SPÓŁKA CYWILNA,
Osiek, PL.
(540) KBO KOTŁO‑BUD OSIEK
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, szary, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.05, 26.01.13
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do ogrzewania, kotły grzew‑
cze do centralnego ogrzewania na paliwo stałe, ciekłe i gazowe, na‑
grzewnice powietrzno‑wodne, kotły przemysłowe, kanały komino‑
we do kotłów grzewczych, rury do kotłów grzewczych, urządzenia
zasilające do kotłów grzewczych, grzejniki, wymienniki ciepła, filtry
jako części instalacji: domowych i przemysłowych, wyciągi komino‑
we, paleniska, ruszty paleniskowe, palniki, pompy cieplne, popielniki,
rury kotłowe centralnego ogrzewania, wymienniki i zasobniki ciepła,
wentylatory, wyciągi wentylacyjne, wężownice jako części instalacji
grzewczych i chłodniczych, części i akcesoria do kotłów grzewczych,
35 usługi importowo‑eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprze‑
daży w sklepach i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony
internetowej towarów takich jak: urządzenia i instalacje do ogrzewa‑
nia, kotły grzewcze, części i akcesoria do kotłów grzewczych, usługi
marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materia‑
łów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów,
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych: doradztwo
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo‑
darczej, usługi badania rynku, 37 usługi w zakresie montażu, prze‑
glądów, konserwacji, remontów, napraw, czyszczenia i modernizacji
urządzeń i instalacji do ogrzewania, kotłów grzewczych.
(111) 293717
(220) 2016 05 25
(151) 2017 01 04
(441) 2016 09 12
(732) RYBICKI ADAM, Lublin, PL.
(540) Just Jump FITNESS
(540)

(210) 456987

Kolor znaku: biały, czarny, zielony, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.18
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, usługi fitness klubów, usłu‑
gi szkoleniowe i trenerskie w zakresie fitness.
(111) 293718
(220) 2016 05 25
(210) 456988
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) podwójne espresso
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski kompute‑
rowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych,
interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub re‑
produkcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
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czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papierni‑
cze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizu‑
alnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej,
w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo‑
wych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomuni‑
kacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadze‑
nia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazy‑
wania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radio‑
wych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania im‑
prez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich me‑
tod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i te‑
lewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe
i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz tele‑
wizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań
dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, re‑
portaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowido‑
wych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi zwią‑
zane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, pro‑
gnozy meteorologiczne.

(111) 293719
(220) 2016 05 25
(210) 456996
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) KRAKOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE
RATUNKOWE, Kraków, PL.
(540) K KRAKOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE
RATUNKOWE
(540)

Kolor znaku: niebieski, złoty, biały
(531) 24.09.07, 24.13.01, 24.13.14, 18.04.02, 26.01.01, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi w zakresie ratownictwa wodnego, w tym
prowadzenia akcji poszukiwania osób zaginionych w akwenach
wodnych, 41 prowadzenie szkoleń służb ratowniczych, nauczanie
i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie działalności
sportowej i rekreacyjnej związanej ze środowiskiem wodnym.
(111) 293720
(220) 2016 05 25
(151) 2017 01 20
(441) 2016 08 16
(732) KIERZKOWSKA BARBARA, Warszawa, PL.
(540) LL LINGLORD
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.04.01, 26.04.11, 26.04.18

(210) 457007
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(510), (511) 35 informacja o działalności gospodarczej oraz pozyski‑
wanie informacji o działalności gospodarczej, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, pomoc w działalności gospodarczej
i jej prowadzeniu, zarządzanie działalnością gospodarczą, doradz‑
two dotyczące organizowania, prowadzenia i zarządzania działalno‑
ścią gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalno‑
ści gospodarczej, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi zaopatrzenia osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], pomoc w za‑
rządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, za‑
rządzanie w zakresie zamówień handlowych, audyt, wyceny handlo‑
we, 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 prowa‑
dzonej działalności gospodarczej‑organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach han‑
dlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie i ofero‑
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi
sekretarskie, fakturowanie, powielanie dokumentów, fotokopiowa‑
nie, usługi stenografii, poszukiwania w zakresie patronatu, rekrutacja
personelu, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
reklama, agencja reklamowa, prenumerata czasopism i gazet dla
osób trzecich, przegląd prasy, doręczanie gazet osobom trzecim,
usługi, edycja i obróbka tekstów w szczególności tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, projektowanie materiałów rekla‑
mowych, publikowanie tekstów i tekstów sponsorowanych, uaktual‑
nianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie i dystrybucja
materiałów reklamowych w tym ulotek, prospektów, druków, pró‑
bek, materiałów i ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów rekla‑
mowych, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy tele‑
wizyjne, reklamy billboardowe, reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja fil‑
mów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynaj‑
mowanie czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie kampanii
reklamowych, tworzenie programów lojalnościowych, wynajem ta‑
blic reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, impresa‑
riat w działalności artystycznej, wynajmowanie urządzeń i wyposa‑
żenia biurowego, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
marketing i badania marketingowe, pozyskiwanie danych do kom‑
puterowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie
danych w bazach komputerowych, zestawienia statystyczne, zapew‑
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa‑
rów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie pro‑
gramami refundacji w imieniu osób trzecich, 41 tłumaczenia w tym
tłumaczenia prawnicze, finansowe, medyczne, farmaceutyczne, mar‑
ketingowe, informatyczne, przysięgłe, tłumaczenia symultaniczne,
tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia szeptane, tłumaczenia to‑
warzyszące, tłumaczenia przysięgłe, usługi tłumaczy, tłumaczenia
języka migowego, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, instruk‑
taże, informacje o edukacji, kształcenie praktyczne w formie poka‑
zów, zawodowe porady w zakresie edukacji lub kształcenia, spraw‑
dziany edukacyjne, nauczanie przedszkolne, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenia warsztatów,
szkoleń, koncertów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
balów, loterii, przyjęć, spektakli, obozów sportowych, wystaw z dzie‑
dziny kultury lub edukacji, organizowanie konkursów o charakterze
edukacyjnym, planowanie przyjęć, wynajmowanie stadionów,
obiektów sportowych, kortów tenisowych, udostępnianie ośrodków
rekreacji, wakacyjne usługi obozów [rozrywka], informacja o wypo‑
czynku, usługi gier świadczonych on‑line, usługi informacyjne doty‑
czące imprez o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, publiko‑
wanie i wypożyczanie książek, publikowanie elektroniczne on‑line
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on‑line nie do po‑
brania, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usłu‑
gi komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów
reklamowych, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i prze‑
strzeni dla potrzeb organizacji zajęć imprezo kulturalnym lub eduka‑
cyjnym, usługi prezenterów muzyki, usługi trenerskie, usługi związa‑

2546

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ne z organizacją imprez karaoke, parki rozrywki, pisanie tekstów,
innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty re‑
klamowe, fotografie, usługi kaligrafii, wypożyczanie nagrań dźwię‑
kowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, produkcja filmów
innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach video, pro‑
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi nagrań w stu‑
diach, 42 Usługi artystów grafików, analizy systemów komputero‑
wych,
badania
techniczne,
administrowanie
stronami
komputerowymi (sieciowymi), digitalizacja dokumentów, obsługa
baz danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach kom‑
puterowych, tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich in‑
formatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Inter‑
net, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych
przez Internet, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
w imieniu osób trzecich, doradztwo w zakresie projektowanie i roz‑
woju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, elektroniczna konwersja danych lub progra‑
mów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
monitoring systemów’ komputerowych przy użyciu dostępu zdalne‑
go, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi doradcze w zakre‑
sie technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania
i rozwoju sprzętu komputerowego, usługi komputerowe w zakresie
ochrony antywirusowej, instalacja oprogramowania komputerowe‑
go, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kompute‑
rowego, powielanie oprogramowania komputerowego, wypożycza‑
nie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie
technologii informacyjnej (IT), usługi komputerowe, mianowicie
tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkow‑
ników, w celu organizowania grup, uczestniczenia w dyskusjach oraz
brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i spo‑
łecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów
elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadze‑
nia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem
sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich (social media), usługi
dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji oprogramo‑
wania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi internetowego
dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiają‑
ce lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumienio‑
wą, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper łączy,
dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicz‑
nych lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożli‑
wianie tymczasowego użytkowania aplikacji nic do pobrania, prze‑
znaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia
społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obra‑
zów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, oraz usługi kompute‑
rowe w postaci stron internetowych zawierających informacje zdefi‑
niowane lub określone przez użytkowników, profile osobiste, treści
audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostęp‑
nianie strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkowni‑
kom online tworzenie profili osobistych obejmujących informacje
w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer takich
informacji na wiele stron internetowych .

(111) 293721
(220) 2016 05 26
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) ADAMSKI ROBERT, Rudniki, PL.
(540) MONTE CHRISTO tworzymy historie
(540)

(210) 457014

(531) 07.01.01, 07.01.06, 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 1 zlepiające środki do betonu, substancje chemiczne
do napowietrzania betonu, środki do konserwacji betonu, z wyjąt‑
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kiem farb i olejów, preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb
i olejów, środki do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów, pre‑
paraty chemiczne do matowienia emalii, kleje [klejenie], kleje i prepa‑
raty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do płytek ściennych,
kleje do tapetowania, kleje do wykańczania i gruntowania, rozpusz‑
czalniki do lakierów, preparaty ognioodporne, preparaty zabezpie‑
czające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb,
preparaty do odklejania i odłączania, silikony, substancje zapobiega‑
jące zamarzaniu, szkło wodne, żywice akrylowe, żywice epoksydowe
w stanie surowym, żywice syntetyczne, żywice sztuczne w stanie
surowym, 6 drobne wyroby metalowe, boazeria metalowa, kratow‑
nice metalowe, metalowe materiały budowlane, kraty metalowe,
maszty [słupy] metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, mate‑
riały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, okładziny metalowe
budowlane, okucia stosowane w budownictwie, metalowe, płytki
metalowe do użytku w budownictwie, pokrycia dachów, metalowe,
pokrycia metalowe ścian [budownictwo], blacha w postaci płyt, ar‑
kuszy, folia aluminiowa, kątowniki stalowe, taśma stalowa, cyfry i li‑
tery z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, gałki [uchwyty]
metalowe, ograniczniki metalowe, okucia metalowe, bramy metalo‑
we, drzwi metalowe, urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne,
ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, klamki do drzwi metalo‑
we, odrzwia metalowe, okna metalowe, okucia do drzwi metalowe,
okucia metalowe do okien, ościeżnice metalowe, rolety zewnętrzne
metalowe, żaluzje listwowe metalowe, balustrady metalowe, barierki
bezpieczeństwa na drogach metalowe, barierki ochronne metalowe,
konstrukcje metalowe, szkielety ramowe konstrukcji metalowych
[budownictwo], ogrodzenia metalowe, szkielety metalowe [budow‑
nictwo], szklarnie przenośne metalowe, pojemniki do pakowania
metalowe, pojemniki metalowe w postaci kaset, paków, pojemniki
metalowe [magazynowanie, transport], śruby metalowe, kołki me‑
talowe, 17 dźwiękoszczelne materiały, materiały dźwiękoszczelne
do budynków, artykuły i materiały dźwiękochłonne, płyty dźwięko‑
chłonne, płyty dźwiękochłonne do użytku w budownictwie, taśmy
izolacyjne, taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego,
medycznego czy domowego, taśmy przylepne nie do użytku biuro‑
wego, medycznego czy domowego, taśmy do izolacji elektrycznej,
materiały do uszczelniania okien i drzwi, akrylowe żywice [półpro‑
dukty], 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 syntetycz‑
ne, sztuczne żywice [półprodukty], tkaniny izolacyjne, uszczelnienia
wodoodporne, pierścienie uszczelniające, materiały uszczelniające,
materiały do uszczelniania, wełna mineralna jako izolator, substan‑
cje do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, 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 budow‑
nictwa, drewno obrobione, elementy wykończeniowe budowlane
niemetalowe, szkło izolacyjne [budownictwo], szkło budowlane,
korek aglomerowany do budownictwa, kątowniki, niemetalowe, li‑
stwy niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe,
ramy okienne niemetalowe, okna niemetalowe, drzwi niemetalowe,
ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe,
płytki niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane niemetalo‑
we, powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla budow‑
nictwa, niemetalowe słupy, sufity niemetalowe, ścianki działowe nie‑
metalowe, wyłożenia ścian, niemetalowe, do budownictwa, ścienne
okładziny niemetalowe dla budownictwa, okrycia niemetalowe dla
budownictwa, niemetalowe pokrycia sufitów, betonowe elemen‑
ty budowlane, cement, beton, zaprawy budowlane, tynk, wapno,
smoła, papa dachowa, piasek, ogniotrwałe materiały budowlane,
niemetalowe, 35 usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w za‑
kresie zamówień handlowych, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i po‑
rady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie interne‑
towej dotyczącej sprzedaży materiałów budowlanych, wyrobów me‑
talowych dla budownictwa, drobnych wyrobów metalowych, chemii
budowlanej, farb, lakierów, materiałów izolacyjnych, drzwi, okien,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
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nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hur‑
towni z materiałami budowlanymi, wyrobami metalowymi dla bu‑
downictwa, drobnymi wyrobami metalowymi, chemią budowlaną,
farbami, lakierami, materiałami izolacyjnymi, drzwiami, oknami.

nych, materiały izolacyjne cieplne i akustyczne z tworzyw sztucz‑
nych, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folie budowlane
izolacyjne, folie antykorozyjne, laminaty z tworzyw sztucznych w po‑
staci taśmy.

(111) 293722
(220) 2016 05 30
(151) 2017 01 19
(441) 2016 08 16
(732) HOTEL EDISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo, PL.
(540) HE HOTEL EDISON
(540)

(111) 293724
(220) 2016 05 30
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) GÓR‑STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice, PL.
(540) GÓR‑STAL
(540)

(210) 457018

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie restauracjami, hotelami, kafeteriami, ka‑
wiarniami, pubami, klubami, restauracjami, stołówkami, zarządzanie
w działalności handlowej, doradztwo w zarządzaniu restauracjami
i hotelami na zasadach franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwa‑
mi franchisingowymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyj‑
ne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpo‑
wszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, promocja sprze‑
daży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, usługi
sprzedaży towarów: woda mineralna, napoje bezalkoholowe oraz
alkoholowe, napoje izotoniczne oraz energetyzujące, żywność diete‑
tyczna, suplementy diety, artykuły spożywcze, nadruki na odzież, ta‑
tuaże, naklejki, drukowane materiały informacyjne, doradztwo w za‑
kresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
administrowania i zarządzania obiektami sportowymi, rozrywkowy‑
mi, kulturalnymi, edukacyjnymi i rekreacyjnymi, 41 organizowanie
i zarządzanie kongresami i konferencjami, edukacja, rozrywka i sport,
usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie i realizacja spek‑
takli, 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, or‑
ganizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie
przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edu‑
kacji i nauczania, promocja twórców i różnych dziedzin twórczości
artystycznej poprzez organizowanie imprez z dziedziny kultury oraz
prowadzenie galerii artystycznych, usługi wynajmowania obiektów
kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, wizualna rejestracja zda‑
rzeń, imprez i uroczystości, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny sto‑
łowej i zastawy stołowej, rezerwacje zakwaterowania tymczasowe‑
go, usługi hotelowe, usługi moteli, domy turystyczne, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, hotele dla zwierząt,
żłobki dla dzieci, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, usługi
kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji
oraz snack‑barów, catering żywności i napojów, wynajem sal kon‑
ferencyjnych, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wy‑
pożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, wynajem instalacji
wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli,
zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych.
(111) 293723
(220) 2016 05 30
(210) 457031
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) GÓR‑STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice, PL.
(540) CARPATIA
(510), (511) 17 budowlane materiały izolacyjne: płyty warstwowe
ścienne, dachowe i chłodnicze, panele termoizolacyjne, izolacyjne
systemy fasadowe z paneli termoizolacyjnych i płyt warstwowych,
materiały wypełniające i uszczelniające z gumy i tworzyw sztucz‑

(210) 457032

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski, niebieski, żółty
(531) 26.03.03, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, materiały konstruk‑
cyjne metalowe: belki metalowe, blacha jako płyty i arkusze, obrób‑
ki blacharskie, ceowniki, kalenice, kratownice, kształtowniki, listwy,
łączniki, nakrętki, noroża, nity, narożniki, obręcze, okapniki, okładzi‑
ny metalowe lub z metalu w połączeniu z tworzywem sztucznym,
okucia, parapety, podkładki, pręty, profile, płyty, sworznie, śruby,
szyny, taśma stalowa, tulejki, 17 budowlane materiały izolacyjne:
płyty warstwowe ścienne, dachowe i chłodnicze, panele termoizo‑
lacyjne, izolacyjne systemy fasadowe z paneli termoizolacyjnych
i płyt warstwowych, materiały wypełniające i uszczelniające z gumy
i tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne cieplne i akustyczne
z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
folie budowlane izolacyjne, folie antykorozyjne, laminaty z tworzyw
sztucznych w postaci taśmy, 35 usługi importowe i eksportowe, usłu‑
gi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicz‑
nych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach
oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: ma‑
teriały budowlane metalowe i niemetalowe, budowlane materiały
izolacyjne, płyty warstwowe, panele termoizolacyjne, izolacyjne sys‑
temy fasadowe, materiały wypełniające i uszczelniające, materiały
izolacyjne cieplne i akustyczne, folie z tworzyw sztucznych, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe i promocyjne,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów,
organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub re‑
klamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej.
(111) 293725
(220) 2016 05 30
(151) 2016 12 30
(441) 2016 07 18
(732) GÓR‑STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice, PL.
(540) GÓR‑STAL
(540)

(210) 457033

Kolor znaku: granatowy, niebieski, jasnoniebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.04
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, materiały konstruk‑
cyjne metalowe: belki metalowe, blacha jako płyty i arkusze, obrób‑
ki blacharskie, ceowniki, kalenice, kratownice, kształtowniki, listwy,
łączniki, nakrętki, noroża, nity, narożniki, obręcze, okapniki, okładzi‑
ny metalowe lub z metalu w połączeniu z tworzywem sztucznym,
okucia, parapety, podkładki, pręty, profile, płyty, sworznie, śruby,
szyny, taśma stalowa, tulejki, 17 budowlane materiały izolacyjne:
płyty warstwowe ścienne, dachowe i chłodnicze, panele termoizo‑
lacyjne, izolacyjne systemy fasadowe z paneli termoizolacyjnych
i płyt warstwowych, materiały wypełniające i uszczelniające z gumy
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i tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne cieplne i akustyczne
z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
folie budowlane izolacyjne, folie antykorozyjne, laminaty z tworzyw
sztucznych w postaci taśmy, 35 usługi importowe i eksportowe, usłu‑
gi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicz‑
nych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach
oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: ma‑
teriały budowlane metalowe i niemetalowe, budowlane materiały
izolacyjne, płyty warstwowe, panele termoizolacyjne, izolacyjne sys‑
temy fasadowe, materiały wypełniające i uszczelniające, materiały
izolacyjne cieplne i akustyczne, folie z tworzyw sztucznych, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe i promocyjne,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów,
organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub re‑
klamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej.

(732) KAMELEON.PRO ANNA I ANDRZEJ MOSKAŁA SPÓŁKA
JAWNA, Kalwaria Zebrzydowska, PL.
(540) kameleon.pro
(540)

(111) 293726
(220) 2016 05 30
(210) 457034
(151) 2017 01 10
(441) 2016 08 29
(732) GÓR‑STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice, PL.
(540) TERMPIR
(510), (511) 17 budowlane materiały izolacyjne: płyty warstwowe
ścienne, dachowe i chłodnicze, panele termoizolacyjne, izolacyjne
systemy fasadowe z paneli termoizolacyjnych i płyt warstwowych,
materiały wypełniające i uszczelniające z gumy i tworzyw sztucz‑
nych, materiały izolacyjne cieplne i akustyczne z tworzyw sztucz‑
nych, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folie budowlane
izolacyjne, folie antykorozyjne, laminaty z tworzyw sztucznych w po‑
staci taśmy.

Kolor znaku: jasnozielony, biały
(531) 03.11.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 zawiasy metalowe, zawiasy metalowe sprężynowe,
okucia metalowe, w tym okucia metalowe do mebli, zatrzaski meta‑
lowe do mebli, metalowe uchwyty do mebli, metalowe śruby, wkrę‑
ty, nakrętki i złącza, metalowe nogi i podstawy do mebli, metalowe
zamki do mebli, 20 meble, metalowe i niemetalowe części i elemen‑
ty mebli, nogi i podstawy do mebli, zawiasy niemetalowe do mebli,
zatrzaski niemetalowe do mebli, niemetalowe uchwyty do mebli,
osprzęt niemetalowy do mebli, niemetalowe śruby, wkręty, nakręt‑
ki, złącza i elementy łączące do mebli, zamki do mebli, wsporniki
do mebli, ramy do mebli, listwy profilowane do mebli, podłokietniki
i zagłówki do mebli, stelaże meblowe, 24 materiały tapicerskie, tka‑
niny obiciowe, materiały włókiennicze, tkaniny, okładziny do mebli
z materiałów tekstylnych, mianowicie pokrowce oraz narzuty do me‑
bli, tkaniny ognioodporne, tkaniny trudnopalne, 35 sprzedaż hurto‑
wa i detaliczna, w sklepach stacjonarnych i przez Internet zawiasów
metalowych, zawiasów metalowych sprężynowych, okuć metalo‑
wych, w tym okuć metalowych do mebli, zatrzasków metalowych
do mebli, metalowych uchwytów do mebli, metalowych śrub, wkrę‑
tów, nakrętek i złącz, metalowych nóg i podstaw do mebli, metalo‑
wych zamków do mebli, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w sklepach
stacjonarnych i przez Internet mebli, metalowych i niemetalowych
części i elementów mebli, nóg i podstaw do mebli, zawiasów nie‑
metalowych do mebli, zatrzasków niemetalowych do mebli, nieme‑
talowych uchwytów do mebli, osprzętu niemetalowego do mebli,
niemetalowych śrub, wkrętek, nakrętek, złącz i elementów łączących
do mebli, zamków do mebli, wsporników do mebli, ram do mebli,
listew profilowanych do mebli, podłokietników i zagłówków do me‑
bli, stelaży meblowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w sklepach
stacjonarnych i przez Internet narzędzi tapicerskich, materiałów ta‑
picerskich, tkanin obiciowych, materiałów włókienniczych, tkanin,
okładzin do mebli z materiałów tekstylnych, mianowicie pokrowców
oraz narzut do mebli, tkanin ognioodpornych, tkanin trudnopalnych,
materiałów obiciowych do użytku w produkcji mebli innych niż
z gumy lub z tworzyw sztucznych, wełny tapicerskiej.

(111) 293727
(220) 2016 05 30
(210) 457040
(151) 2017 01 16
(441) 2016 08 16
(732) KAMELEON.PRO ANNA I ANDRZEJ MOSKAŁA SPÓŁKA
JAWNA, Kalwaria Zebrzydowska, PL.
(540) KAMELEON.PRO
(510), (511) 6 zawiasy metalowe, zawiasy metalowe sprężynowe,
okucia metalowe, w tym okucia metalowe do mebli, zatrzaski meta‑
lowe do mebli, metalowe uchwyty do mebli, metalowe śruby, wkrę‑
ty, nakrętki i złącza, metalowe nogi i podstawy do mebli, metalowe
zamki do mebli, 20 meble, metalowe i niemetalowe części i elemen‑
ty mebli, nogi i podstawy do mebli, zawiasy niemetalowe do mebli,
zatrzaski niemetalowe do mebli, niemetalowe uchwyty do mebli,
osprzęt niemetalowy do mebli, niemetalowe śruby, wkręty, nakręt‑
ki, złącza i elementy łączące do mebli, zamki do mebli, wsporniki
do mebli, ramy do mebli, listwy profilowane do mebli, podłokietniki
i zagłówki do mebli, stelaże meblowe, 24 materiały tapicerskie, tka‑
niny obiciowe, materiały włókiennicze, tkaniny, okładziny do mebli
z materiałów tekstylnych, mianowicie pokrowce oraz narzuty do me‑
bli, tkaniny ognioodporne, tkaniny trudnopalne, 35 sprzedaż hurto‑
wa i detaliczna, w sklepach stacjonarnych i przez internet zawiasów
metalowych, zawiasów metalowych sprężynowych, okuć metalo‑
wych, w tym okuć metalowych do mebli, zatrzasków metalowych
do mebli, metalowych uchwytów do mebli, metalowych śrub, wkrę‑
tów, nakrętek i złącz, metalowych nóg i podstaw do mebli, metalo‑
wych zamków do mebli, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w sklepach
stacjonarnych i przez internet mebli, metalowych i niemetalowych
części i elementów mebli, nóg i podstaw do mebli, zawiasów nie‑
metalowych do mebli, zatrzasków niemetalowych do mebli, nieme‑
talowych uchwytów do mebli, osprzętu niemetalowego do mebli,
niemetalowych śrub, wkrętek, nakrętek, złącz i elementów łączących
do mebli, zamków do mebli, wsporników do mebli, ram do mebli,
listew profilowanych do mebli, podłokietników i zagłówków do me‑
bli, stelaży meblowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w sklepach
stacjonarnych i przez internet narzędzi tapicerskich, materiałów ta‑
picerskich, tkanin obiciowych, materiałów włókienniczych, tkanin,
okładzin do mebli z materiałów tekstylnych, mianowicie pokrowców
oraz narzut do mebli, tkanin ognioodpornych, tkanin trudnopalnych,
materiałów obiciowych do użytku w produkcji mebli innych niż
z gumy lub z tworzyw sztucznych, wełny tapicerskiej.
(111) 293728
(151) 2016 12 22

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

(111) 293729
(220) 2016 05 30
(210) 457044
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) KAMELEON.PRO ANNA I ANDRZEJ MOSKAŁA SPÓŁKA
JAWNA, Kalwaria Zebrzydowska, PL.
(540) kameleon.pro
(540)

(210) 457042
(531) 03.11.10, 03.11.24, 27.05.01
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(510), (511) 6 zawiasy metalowe, zawiasy metalowe sprężynowe,
okucia metalowe, w tym okucia metalowe do mebli, zatrzaski meta‑
lowe do mebli, metalowe uchwyty do mebli, metalowe śruby, wkrę‑
ty, nakrętki i złącza, metalowe nogi i podstawy do mebli, metalowe
zamki do mebli, 20 meble, metalowe i niemetalowe części i elemen‑
ty mebli, nogi i podstawy do mebli, zawiasy niemetalowe do mebli,
zatrzaski niemetalowe do mebli, niemetalowe uchwyty do mebli,
osprzęt niemetalowy do mebli, niemetalowe śruby, wkręty, nakręt‑
ki, złącza i elementy łączące do mebli, zamki do mebli, wsporniki
do mebli, ramy do mebli, listwy profilowane do mebli, podłokietniki
i zagłówki do mebli, stelaże meblowe, 24 materiały tapicerskie, tka‑
niny obiciowe, materiały włókiennicze, tkaniny, okładziny do mebli
z materiałów tekstylnych, mianowicie pokrowce oraz narzuty do me‑
bli, tkaniny ognioodporne, tkaniny trudnopalne, 35 sprzedaż hurto‑
wa i detaliczna, w sklepach stacjonarnych i przez internet zawiasów
metalowych, zawiasów metalowych sprężynowych, okuć metalo‑
wych, w tym okuć metalowych do mebli, zatrzasków metalowych
do mebli, metalowych uchwytów do mebli, metalowych śrub, wkrę‑
tów, nakrętek i złącz, metalowych nóg i podstaw do mebli, metalo‑
wych zamków do mebli, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w sklepach
stacjonarnych i przez Internet mebli, metalowych i niemetalowych
części i elementów mebli, nóg i podstaw do mebli, zawiasów nie‑
metalowych do mebli, zatrzasków niemetalowych do mebli, nieme‑
talowych uchwytów do mebli, osprzętu niemetalowego do mebli,
niemetalowych śrub, wkrętek, nakrętek, złącz i elementów łączących
do mebli, zamków do mebli, wsporników do mebli, ram do mebli,
listew profilowanych do mebli, podłokietników i zagłówków do me‑
bli, stelaży meblowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w sklepach
stacjonarnych i przez Internet narzędzi tapicerskich, materiałów ta‑
picerskich, tkanin obiciowych, materiałów włókienniczych, tkanin,
okładzin do mebli z materiałów tekstylnych, mianowicie pokrowców
oraz narzut do mebli, tkanin ognioodpornych, tkanin trudnopalnych,
materiałów obiciowych do użytku w produkcji mebli innych niż
z gumy lub z tworzyw sztucznych, wełny tapicerskiej.

(111) 293730
(220) 2016 05 30
(210) 457076
(151) 2017 01 12
(441) 2016 08 29
(732) BRZEZIŃSKI SZYMON, Siemianowice Śląskie, PL.
(540) MS logistics
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24,
29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organi‑
zowanie podróży.
(111) 293731
(220) 2016 05 30
(210) 457082
(151) 2017 01 18
(441) 2016 09 26
(732) MIG IMPORT EKSPORT GŁOWACKI SPÓŁKA JAWNA,
Białystok, PL.
(540) MIG IMPORT‑EKSPORT GŁOWACKI Sp. J. ROK ZAŁ. 1989
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym, wy‑
roby nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, ostrza jako maszynki
do golenia, w tym w szczególności: chochle do podawania, łyżki jako
chochle do win, noże, noże do pizzy, noże kucharskie, noże kuchenne,
noże stołowe, srebro stołowe jako noże, widelce i łyżki, sztućce stoło‑
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we jako noże, widelce i łyżki, widelce, widelce jako sztućce, widelce
i łyżki, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
oraz instalacje sanitarne, w tym w szczególności: centralne instalacje
klimatyzacyjne, centralne urządzenia klimatyzacyjne, chłodziarki ga‑
zowe, chłodziarko‑zamrażarki, elektryczne klimatyzatory, frytownice,
frytownice elektryczne, grill, grille elektryczne, grille gazowe, instala‑
cje centralnego ogrzewania, instalacje chłodnicze, instalacje grzew‑
cze, instalacje klimatyzacyjne, instalacje wentylacyjne, instalacje
zamrażające, klimatyzatory, komory chłodzące, komory mroźnicze,
kuchenki, kuchenki elektryczne, kuchenki gazowe, kuchenki mikro‑
falowe, kuchenki mikrofalowe do celów przemysłowych, kuchenki
mikrofalowe do gotowania, kuchenki przenośne, lady chłodnicze,
lady chłodnicze na żywność, lady zamrażalnicze, lodówki, lodówki
elektryczne, lodówko‑zamrażarki, patelnie elektryczne, piece elek‑
tryczne, piece grzewcze, piece indukcyjne, piece kuchenne, piece
podgrzewające, piece przemysłowe, piekarniki, piekarniki elektrycz‑
ne, piekarniki gazowe, piekarniki przemysłowe, podgrzewacze tale‑
rzy, szafki izotermiczne, szafki zamrażające, szafy chłodnicze, szafy
mroźnicze, urządzenia do grillowania, urządzenia klimatyzacyjne,
urządzenia wentylacyjne, wentylatory do klimatyzacji, zapalarki
do grilla, zlewozmywaki, zlewozmywaki kuchenne, 20 meble, lustra,
ramki obrazów, wyroby nie ujęte w innych klasach z drewna, korka,
trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, burszty‑
nu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych, w tym w szczególności: blaty na szafki, krzesła stołowe,
lady sprzedażowe jako meble, meble stołówkowe, półki sklepowe
jako regały, regały, regały jako meble, regały metalowe, regały me‑
talowe jako systemy półkowe jako meble, regały niemetalowe jako
meble do celów magazynowych, regały składane, regały wystawo‑
we do wystawiania towarów w celach sprzedaży, stoły, blaty stolne,
stoły jako meble, stoły do jadalni, stoły kuchenne, stoły metalowe,
szafki, szafki jako meble, szafki kuchenne, szafki metalowe, szafki pod
zlewem, szafy, szafy jako meble, wózki meblowe, 21 przybory oraz
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki,
pędzle z wyjątkiem pędzli do malowania, materiały do wytwarzania
pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna jako wata stalowa, nieprzetwo‑
rzone lub półprzetworzone szkło z wyjątkiem szkła stosowanego
w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie uję‑
te w innych klasach, w tym w szczególności: garnki, garnki i rondle
kuchenne nieelektryczne, garnki kuchenne, komplety garnków ku‑
chennych, głębokie naczynia kuchenne, łapki do garnków, naczynia,
naczynia do gotowania, naczynia do opiekania, naczynia do piecze‑
nia jako brytfanny, naczynia do zapiekania, naczynia kuchenne cera‑
miczne, naczynia na napoje, naczynia ze szkła, naczynia żaroodporne,
pokrywki do garnków, szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, szklanki jako
naczynia do picia, szklanki do piwa, szklanki, kieliszki, naczynia do pi‑
cia i akcesoria barowe, talerze, talerze deserowe.

(111) 293732
(220) 2016 05 30
(210) 457110
(151) 2017 01 04
(441) 2016 09 12
(732) ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL.
(540) ROFOSAT AGRO
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 293733
(220) 2016 05 30
(210) 457118
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 12
(732) ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL.
(540) FRUCTOMANIA
(510), (511) 32 napoje owocowe, warzywne, soki, nektary.
(111) 293734
(220) 2016 05 30
(210) 457127
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 12
(732) ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL.
(540) GOLDAN
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 293735
(220) 2016 05 31
(210) 457146
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) PATYNA MONIKA FIRMA HANDLOWA MONIKA, Gliwice, PL.
(540) MC miss city
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(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama i marke‑
ting, 41 usługi sportowe.

(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 sprzedaż detaliczna,
hurtowa oraz za pośrednictwem stron internetowych odzieży i obuwia.
(111) 293736
(220) 2016 05 31
(210) 457149
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem, NL.
(540) DUROSHIELD
(510), (511) 2 farby, powłoki, pokosty i lakiery, rozcieńczalniki, sub‑
stancje barwiące, wszystkie jako dodatki do farb, pokostów i lakie‑
rów, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, prepa‑
raty gruntujące w formie farb, bejce do drewna.
(111) 293737
(220) 2016 06 01
(210) 457219
(151) 2017 01 10
(441) 2016 07 04
(732) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, Lublin, PL.
(540) Miód Pitny Kazimierski DWÓJNIAK
(540)

Kolor znaku: brązowy, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.06, 25.01.15, 25.01.17, 25.01.18,
07.01.01, 07.01.03, 07.01.08, 07.01.23, 07.01.25, 05.01.03, 05.01.05,
05.01.06
(510), (511) 33 miody pitne.
(111) 293738
(220) 2016 05 31
(210) 457186
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 12
(732) SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ
ZIOMEK, Radom, PL.
(540) EURO ROBOTICS
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 24.15.03, 24.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 roboty jako maszyny, roboty do zastosowania w prze‑
myśle, manipulatory przemysłowe jako maszyny, mechanizmy ro‑
botyczne do przenoszenia, manipulatory jako ramiona robotyczne
do celów przemysłowych.
(111) 293739
(220) 2016 06 01
(151) 2017 01 10
(441) 2016 07 04
(732) GURFINKIEL ŁUKASZ, Gdańsk, PL.
(540) biegaj z głową
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.01, 02.01.08, 02.01.23
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(210) 457198

(111) 293740
(220) 2016 06 01
(210) 457205
(151) 2017 01 27
(441) 2016 08 29
(732) DUDZIK BARBARA, RUCHAŁA KINGA ART‑KEY SPÓŁKA
CYWILNA, Chomranice, PL.
(540) A ART‑KEY
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 16 albumy fotograficzne, albumy kolekcjonerskie, albu‑
my ślubne, albumy weselne, albumy dla niemowląt, albumy upa‑
miętniające wydarzenia, albumy do zdjęć, albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, albumy do wklejania, albumy do wklejania jako al‑
bumy fotograficzne, ilustrowane albumy, księgi pamiątkowe, oprawy
do obrazów, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, oprawy
do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, ryciny jako grawerowanie,
19 obramowania drewniane, 20 drewniane ramki na zdjęcia, drew‑
niane ramy do obrazów, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym
za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, pro‑
wadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on
‑line, sprzedaż wysyłkowa, reklama na stronach internetowych oraz
organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach zwią‑
zanych z promocją następujących towarów: albumy fotograficzne,
albumy kolekcjonerskie, albumy ślubne, albumy weselne, albumy dla
niemowląt, albumy upamiętniające wydarzenia, albumy do zdjęć, al‑
bumy fotograficzne i kolekcjonerskie, albumy do wklejania, albumy
do wklejania jako albumy fotograficzne, ilustrowane albumy, księgi
pamiątkowe, oprawy do obrazów, oprawy do zdjęć i obrazów wyko‑
nane z papieru, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, ry‑
ciny jako grawerowanie, obramowania drewniane, drewniane ramki
na zdjęcia, drewniane ramy do obrazów, opracowywanie katalogów,
spisów w celu publikacji w Internecie, promocja sprzedaży, usługi re‑
klamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, towarów i usług, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, reklama, marketing, reklama na stro‑
nach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług,
prezentacja oferty handlowej w Internecie.
(111) 293741
(220) 2016 05 19
(151) 2017 01 04
(441) 2016 08 29
(732) PROBIOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Długołęka, PL.
(540) PROBIOFILAKTYKA
(540)

(210) 456679

Kolor znaku: biały, niebieski, szary, zielony
(531) 01.05.23, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 24.17.21, 24.17.25,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne uzu‑
pełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy,
suplementy żywności, preparaty medyczne do odchudzania, dodat‑
ki odżywcze, dietetyczne i proteinowe, preparaty farmaceutyczne
stosowane w kosmetyce, wszystkie wyżej wymienione do celów
medycznych, niemedyczne dodatki odżywcze i dietetyczne, 29 jaja,
mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso, ryby, drób,
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, w tym wszystkie wyżej wymie‑
nione z dodatkiem witamin, składników mineralnych oraz innych
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środków wspomagających funkcjonowanie poszczególnych narzą‑
dów człowieka, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe (artykuły
spożywcze) wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i ami‑
nokwasami, dietetyczne i odżywcze zamienniki posiłków (artykuły
spożywcze) w postaci koktajli białkowych, 41 edukacja, naucza‑
nie w szkołach i przedszkolach, szkolnictwo wyższe, działalność
dydaktyczno
‑wychowawcza dla dzieci i młodzieży, prowadzenie
kształcenia dorosłych, organizowanie kursów dydaktycznych i nauki
języków obcych, organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji,
kongresów, sympozjów, zjazdów, pracowni specjalistycznych, warsz‑
tatów edukacyjnych i kompetencyjnych, treningów praktycznych,
organizowanie i prowadzenie szkoleń i seminariów dotyczących
biznesu, nauczanie w tym nauczanie korespondencyjne w zakresie
ekonomii, bankowości, informatyki, prowadzenie kursów i szkoleń
dotyczących prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, or‑
ganizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie poka‑
zów kulturalnych i naukowych, organizowanie imprez kulturalnych,
poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji i kształcenia,
usługi prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie poprawy
kondycji fizycznej i rekreacji, edukacja w dziedzinie aktywności fi‑
zycznej, promocja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu
życia, organizowanie konkursów, pokazów i zawodów rekreacyjno
‑sportowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferen‑
cji, kongresów i szkoleń propagujących zdrowy tryb życia, usługi
wydawnicze, usługi w zakresie publikowania książek, czasopism,
katalogów, broszur, prospektów, folderów, plakatów, materiałów dy‑
daktycznych, usługi w zakresie wydawania i udostępniania publikacji
elektronicznych, produkcja nagrań audio i video, usługi fotograficz‑
ne, organizacja wystaw i targów.

(111) 293742
(220) 2016 06 01
(210) 457222
(151) 2017 01 11
(441) 2016 08 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE EKO‑LIVE SPÓŁKA JAWNA
MAREK KUBICZEK, RAFAŁ ADAM KAŁUŻA, Bielsko‑Biała, PL.
(540) In Victim Centrum Pomocy Poszkodowanym
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony
(531) 23.01.25, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ściąganie należności, ściąganie czynszów, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, transakcje finansowe, zarządzanie
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich,
zarządzanie finansami, informacje o ubezpieczeniach, maklerstwo
ubezpieczeniowe, ubezpieczenia.
(111) 293743
(220) 2016 06 02
(151) 2017 01 17
(441) 2016 07 04
(732) MARJANEK KAMIL FOAMAX, Leoncin, PL.
(540) F FOAMSTORM 12000
(540)

(531) 27.03.01, 01.15.03, 26.01.02, 26.01.13, 26.01.16
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(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, lądowe pojazdy i środki
transportu, przyczepy.

(111) 293744
(220) 2016 06 06
(210) 457254
(151) 2017 01 17
(441) 2016 09 26
(732) ŚLUSARZ JANUSZ, Wrocław, PL.
(540) VR ZONE
(510), (511) 41 wypozyczanie automatów do gry, centra rozrywki,
budowanie zespołu jako edukacja, dzierżawa urządzeń kinemato‑
graficznych, edukacja, rozrywka i sport, gry internetowe nie do po‑
brania, gry oferowane on‑line w sieci informatycznej, organizacja
imprez rozrywkowych, organizowanie gier i konkursów, organizowa‑
nie gier z udziałem publiczności, organizowanie grupowych zajęć re‑
kreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie
i prowadzenie gier, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowa‑
nie imprez rekreacyjnych, organizowanie konkursów jako edukacja
lub rozrywka, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych,
organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie roz‑
rywki wizualnej i muzycznej, organizowanie turniejów rekreacyj‑
nych, prezentacja nagrań wideo, produkcja nagrań audio i video oraz
usługi fotograficzne, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo,
prowadzenie imprez rozrywkowych, realizacja rozrywki na żywo,
rozrywka interaktywna, rozrywka on
‑line, rozrywka świadczona
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, rozrywka za po‑
mocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, salony gier automatycz‑
nych, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów
wideo, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, świadczenie
usług w zakresie salonów gry, udostępnianie gier komputerowych
online, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputero‑
wych, udostępnianie graczom informacji na temat rankingu ich wy‑
ników w grach, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci
dla użytkowników sieci, udostępnianie gry komputerowej, do której
użytkownicy mają dostęp poprzez Internet, udostępnianie interak‑
tywnych gier komputerowych z udziałem kilku graczy za pośrednic‑
twem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, udo‑
stępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, usługi klubowe jako
rozrywka lub nauczanie, usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki
udostępnianej przez Internet, usługi parków rozrywki, usługi rozryw‑
kowe obejmujące postacie fikcyjne, usługi rozrywkowe oferowane
w systemie on‑line z komputerowej bazy danych lub z Internetu,
usługi salonów z grami wideo, usługi w zakresie gier elektronicznych,
w tym udostępnianie gier online lub za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych,
usługi wynajmu automatów do gier do salonów gier.
(111) 293745
(220) 2016 06 02
(210) 457284
(151) 2017 01 27
(441) 2016 08 29
(732) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC SPÓŁKA JAWNA,
Kraków, PL.
(540) Szara Gęś W KUCHNI
(540)

(210) 457248

(531) 03.07.06, 03.07.24, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykie‑
ty papierowe, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z two‑
rzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie,
w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy,
promocji, przekazywania informacji handlowej o restauracjach
i barach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych o restaura‑
cjach, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamo‑
wych, prezentowanie informacji handlowych dotyczących barów
i restauracji poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji głosowych,
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tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne i te‑
lekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyj‑
nego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez ter‑
minale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi
zapewniania dostępu do treści portali internetowych, usługi pocz‑
ty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości
tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali kom‑
puterowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za po‑
średnictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych,
udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnia‑
nie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej
bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi
gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary,
kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pen‑
sjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje)
na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posie‑
dzenia, mityngi, narady.

(111) 293746
(220) 2016 06 02
(210) 457285
(151) 2017 01 27
(441) 2016 08 29
(732) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC SPÓŁKA JAWNA,
Kraków, PL.
(540) THE SPAGHETTI EATALY & CO
(540)

(531) 11.01.01, 11.01.04, 08.07.03, 27.05.01
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, ety‑
kiety papierowe, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii
z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fo‑
tografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie
reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o restau‑
racjach i barach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych
i reklamowych, prezentowanie informacji handlowych dotyczą‑
cych barów i restauracji poprzez Internet, 38 przesyłanie infor‑
macji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci
informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowe‑
go forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych,
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez
sieć światłowodów, usługi związane z portalami internetowymi,
usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania
i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi przekazywania poczty elektro‑
nicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatyczny‑
mi, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefo‑
nii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przeno‑
śnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez:
restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki,
pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie
dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wy‑
najmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.
(111) 293747
(151) 2017 01 20

(220) 2016 06 02
(441) 2016 09 26

(210) 457303
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(732) MG CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) MęskieGacie.pl
(540)

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 męskie majtki, kąpielówki i spodnie, 35 usługi prowa‑
dzenia sklepu z towarami z branży odzieżowej, usługi prowadzenia
sklepu internetowego z towarami z branży odzieżowej, usługi pole‑
gające na umożliwieniu klientom dokonywania zakupów za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, .
(111) 293748
(220) 2016 06 02
(210) 457306
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) INTERDRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) YN kids
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, niebieski, fioletowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 16 kolorowanki, wycinanki, kolorowanko
‑wycinanki
z treścią wykonane z papieru, kartonu, 28 gry i zabawki, układanki,
układanki „memory”, puzzle, domino, zabawkowe zestawy kreatyw‑
ne, zabawkowe zestawy kreatywne z pisakami ścieralnymi na su‑
cho, zabawkowe kolorowanki, zabawkowe wycinanki, zabawkowe
kolorowanko‑wycinanki z treścią, wykonane z tworzyw sztucznych,
tkanin, drewna, gry planszowe, karty do gry.
(111) 293749
(220) 2016 06 02
(210) 457311
(151) 2017 02 01
(441) 2016 07 18
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Hydro Energy
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji
skóry, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pian‑
ki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów
kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pie‑
lęgnacji skory, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne
i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła,
środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki
perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty
i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pie‑
lęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów medycznych, kosmetyki do celów leczniczych kre‑
my, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli
do celów medycznych, kąpiele lecznicze .
(111) 293750
(220) 2016 06 03
(210) 457366
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 04
(732) PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsk Podlaski, PL.
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(540) BACOWSKA
(540)
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(540)

(531) 01.15.17, 25.01.05, 25.01.25, 25.03.01, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 293751
(220) 2016 06 03
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) Merck KGaA, Darmstadt, DE.
(540) LANSART
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 457385

(111) 293752
(220) 2016 06 04
(210) 457402
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI EXTRA GÓRSKI MASŁO 87%
OLEJ SŁONECZNIKOWY MIKS EXTRA GÓRSKI Extra Górski www.
sobik.com.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, żółty, brązowy, beżowy,
szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.03.03, 08.03.01, 03.04.02, 05.05.04
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, masło.
(111) 293753
(220) 2016 06 04
(210) 457407
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI GÓRSKI PRZYSMAK o smaku:
warzyw, chrzanu, czosnku, cebuli, papryki i pieprzu Górski
Przysmak www.sobik.com.pl

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, żółty, zielony, szary,
niebieski, brązowy, beżowy, różowy
(531) 27.05.01, 08.03.01, 29.01.15, 05.09.15, 03.04.02, 08.03.10
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, sery.
(111) 293754
(220) 2016 06 06
(151) 2017 02 01
(441) 2016 07 18
(732) PUTZ ANNA AGPOL, Powidz, PL.
(540) AGPOL
(540)

(210) 457419

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble biurowe, meble gabinetowe, meble pokojowe,
meble sypialniane, meble dziecięce i młodzieżowe, zestawy jadalne,
meble skrzyniowe, systemy zabudowy mebli modułowych, meble
kuchenne, meble tapicerowane, zestawy wypoczynkowe, narożniki,
sofy, leżanki, wersalki, kanapy, łóżka, fotele, gabloty, komody, kre‑
densy, krzesła i meble do siedzenia, ławy, półki meblowe, skrzynie,
biurka, stoły, stoły konferencyjne, segmenty, blaty robocze, taborety,
elementy drewniane do mebli, krzesełka do karmienia dzieci, łóżecz‑
ka dziecięce, kołyski, łóżeczka turystyczne dla dzieci, leżaki dla dzieci,
wieszaki stojące na odzież, wykończenia plastikowe do mebli: kołki,
nakrętki, śruby, materace do łóżek, 35 usługi sprzedaży w sklepach,
hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem
Internetu następujących towarów: meble biurowe, meble gabine‑
towe, meble pokojowe, meble sypialniane, meble dziecięce i mło‑
dzieżowe, zestawy jadalne, meble skrzyniowe, systemy zabudowy
mebli modułowych, meble kuchenne, meble tapicerowane, zestawy
wypoczynkowe, narożniki, sofy, leżanki, wersalki, kanapy, łóżka, fo‑
tele, gabloty, komody, kredensy, krzesła i meble do siedzenia, ławy,
półki meblowe, skrzynie, biurka, stoły, stoły konferencyjne, segmen‑
ty, blaty robocze, taborety, elementy drewniane do mebli, krzesełka
do karmienia dzieci, łóżeczka dziecięce, kołyski, łóżeczka turystyczne
dla dzieci, leżaki dla dzieci, wieszaki stojące na odzież, wykończenia
plastikowe do mebli: kołki, nakrętki, śruby, materace do łóżek, usługi
w zakresie dystrybucji i rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych
i materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, próbek, de‑
monstrowanie produktów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, or‑
ganizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, orga‑
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, dekoracja
wystaw sklepowych.
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(111) 293755
(220) 2016 06 06
(210) 457435
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) nowa FORMUŁA RODZINA
(540)

Kolor znaku: fioletowy, srebrny, czerwony, biały
(531) 02.07.23, 02.07.25, 02.01.23, 02.01.24, 02.01.30, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefo‑
niczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazy‑
wania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do re‑
jestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z kom‑
puterami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy
komputerowe, programy gier komputerowych, programy kom‑
puterowe antywirusowe, programy komputerowe nagrane, pro‑
gramy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier,
publikacje elektroniczne, audiobooki, 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 opro‑
gramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizo‑
ry, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo ze‑
spolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla
pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, kom‑
putery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, progra‑
my gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane
na obwodach elektronicznych i dyskach CDROM do podręcznych
gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ścią‑
gnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obra‑
zy do pobrania, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych,
agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, ryn‑
ku 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 reklamo‑
wych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośred‑
nictwem sieci teleinformatycznych Internetu, wynajem czasu re‑
klamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnia‑
nie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednic‑
twa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w sprzedaży towarów
za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, sys‑
tematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dosto‑
sowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, sprzedaż, m.in.
sprzedaż aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie
on‑line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz za pośred‑
nictwem sieci telefonicznych tj.: aparaty telefoniczne systemu te‑
lefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze,
słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nada‑
wania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracują‑
ce z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, pro‑
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gramy komputerowe, programy gier komputerowych, programy
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagra‑
ne, oprogramowanie do gier, publikacje elektroniczne, audiobo‑
oki, 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 audiowizu‑
alne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu
jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kame‑
ry cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia
do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek,
komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urzą‑
dzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier
wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach
CDROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystaliczny‑
mi, 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 stacjo‑
narnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwię‑
ku 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 wiadomo‑
ści tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej
i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych, przesyłanie infor‑
macji 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 tele‑
fonów 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 doko‑
nywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji
od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi
sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunika‑
cję z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi,
wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obra‑
zu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefoniczne‑
go, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, tele‑
wizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie
użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, trans‑
mitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usłu‑
gi nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji
do filmów i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem
usługi „wideo na żądanie”, usługi w zakresie nadawania progra‑
mów telewizyjnych świadczone on‑line z sieci komputerowej oraz
z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozryw‑
kowych i sportowych, programów informacyjnych, usługi: emisji
telewizyjnej i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za po‑
średnictwem przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego
i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umoż‑
liwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej auto‑
matycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki
i konkursów, umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednic‑
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewi‑
zyjny, 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, urzą‑
dzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogo‑
wego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług.
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 293756
(220) 2016 06 06
(210) 457442
(151) 2017 01 11
(441) 2016 08 01
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) nowa FORMUŁA SOLO
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały, srebrny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.14, 02.01.30
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefonicz‑
ne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do prze‑
twarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy kompute‑
rowe, programy gier komputerowych), programy komputerowe
antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy ste‑
rujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządze‑
nia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym,
publikacje elektroniczne, audibooki, ebooki, czyste i zapisane ma‑
gnetyczne 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 opro‑
gramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory,
zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolo‑
ne z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojaz‑
dów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery
przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier
do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwo‑
dach elektronicznych i dyskach CDROM do podręcznych gier z wy‑
świetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefo‑
nu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania,
35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamo‑
we, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie
działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na re‑
klamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży
i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinfor‑
matycznych Internetu, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowa‑
nie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta‑
licznej, 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 infor‑
macji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna i sprzedaż
promocyjna, sprzedaż w systemie online, za pośrednictwem skle‑
pu internetowego oraz za pośrednictwem sieci telefonicznych tj,:
aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony,
telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefo‑
ny 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, progra‑
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my gier komputerowych, programy komputerowe nagrane, pro‑
gramy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier,
urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlają‑
cym, 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 opro‑
gramowania, 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 prze‑
nośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do do‑
mowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach
elektronicznych i dyskach CDROM do podręcznych gier z wyświetla‑
czami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefo‑
nu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komór‑
kowego, 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 ob‑
razu przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomuni‑
kacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wy‑
syłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania
i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej,
tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych, przesyła‑
nie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem kompute‑
rów 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 komórko‑
wej i telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne sperso‑
nalizowane 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, głoso‑
waniach 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 infor‑
matycznymi, 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 telefo‑
nicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem
sieci towarów i usług telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakie‑
tów informacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputero‑
wej, 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 tele‑
fonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpo‑
wszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku‑
mentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych
i sportowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyj‑
nej i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu I sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednic‑
twem przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowo‑
dowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem
wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej automatycznej
selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i trans‑
misji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarcza‑
nie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawa‑
nia sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych
i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cy‑
frowego i analogowego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług.
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 293757
(220) 2016 06 06
(210) 457446
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 12
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SOLO
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefonicz‑
ne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do prze‑
twarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy kompute‑
rowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe
antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy ste‑
rujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządze‑
nia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym,
publikacje elektroniczne, audibooki, ebooki, czyste i zapisane ma‑
gnetyczne 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 opro‑
gramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory,
zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolo‑
ne z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojaz‑
dów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery
przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier
do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwo‑
dach elektronicznych i dyskach CD ROM do podręcznych gier z wy‑
świetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefo‑
nu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania,
35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamo‑
we, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie
działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na re‑
klamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży
i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinfor‑
matycznych Internetu, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowa‑
nie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta‑
licznej, 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 infor‑
macji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna i sprzedaż
promocyjna, sprzedaż w systemie online, za pośrednictwem skle‑
pu internetowego oraz za pośrednictwem sieci telefonicznych tj.:
aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony,
telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefo‑
ny 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, progra‑
my gier komputerowych, programy komputerowe nagrane, pro‑
gramy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier,
urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlają‑
cym, 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 opro‑
gramowania, 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 prze‑
nośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do do‑
mowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach
elektronicznych i dyskach CDROM do podręcznych gier z wyświetla‑
czami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefo‑
nu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komór‑
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kowego, 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 ob‑
razu przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomuni‑
kacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wy‑
syłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania
i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej,
tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych, przesyła‑
nie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem kompute‑
rów 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 komórko‑
wej i telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne sperso‑
nalizowane 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, głoso‑
waniach 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 infor‑
matycznymi, 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 telefo‑
nicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem
sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, te‑
lewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie
użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, trans‑
mitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi
nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji do fil‑
mów i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem usługi
„wideo na żądanie”, usługi w zakresie nadawania programów tele‑
wizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów
komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpowszechnia‑
nia 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 sate‑
litarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi prze‑
kazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które
mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktyw‑
nej, 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 te‑
lekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego,
wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego
i radiowego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkol‑
wiek z wyżej wymienionych usług.

(111) 293758
(220) 2016 06 07
(210) 457501
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 12
(732) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) V
(540)

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 26.03.05, 26.03.02, 26.03.16, 26.03.18, 29.01.12
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(510), (511) 18 wyroby ze skóry i materiałów imitujących skórę: tor‑
by, torebki, portfele, portmonetki, paski skórzane [inne niż odzież],
teczki, parasolki, 25 ubrania, galanteria odzieżowa, buty, paski skó‑
rzane [odzież], okrycia głowy, koszule, garnitury, spodnie, okrycia
wierzchnie [odzież], 35 reklama, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów: ubrań, galanterii odzieżowej, butów, pasków skórzanych
[odzieży], okryć głowy, koszul, garniturów, spodni, okryć wierzch‑
nich [odzieży], wyrobów ze skóry i materiałów imitujących skórę: to‑
reb, torebek, portfeli, portmonetek, pasków skórzanych [innych niż
odzież], teczek, parasolek pozwalające nabywcy wygodnie je oglą‑
dać i kupować w sklepach, 42 usługi projektowania odzieży, obuwia,
nakryć głowy i dodatków krawieckich.

(111) 293759
(220) 2016 06 07
(210) 457503
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) V
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.08
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i materiałów imitujących skórę: tor‑
by, torebki, portfele, portmonetki, paski skórzane (inne niż odzież),
teczki, parasolki, 25 ubrania, galanteria odzieżowa, buty, paski skó‑
rzane (odzież), okrycia głowy, koszule, garnitury, spodnie, okrycia
wierzchnie (odzież), 35 reklama, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów: ubrań, galanterii odzieżowej, butów, pasków skórzanych
(odzieży), okryć głowy, koszul, garniturów, spodni, okryć wierzch‑
nich (odzieży), wyrobów ze skóry i materiałów imitujących skórę: to‑
reb, torebek, portfeli, portmonetek, pasków skórzanych (innych niż
odzież), teczek, parasolek pozwalające nabywcy wygodnie je oglą‑
dać i kupować w sklepach, 42 usługi projektowania odzieży, obuwia,
nakryć głowy i dodatków krawieckich.
(111) 293760
(220) 2016 06 07
(210) 457508
(151) 2017 01 02
(441) 2016 08 16
(732) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) witelo
(510), (511) 35 reklama, organizowanie wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, badania opinii publicznej, badania i analizy rynku,
badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodar‑
czej, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działal‑
ności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, po‑
moc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej (przemysłowej
lub handlowej), outsourcing, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, sondaże opinii, prognozy ekonomiczne, usługi au‑
dytorskie, pozyskiwanie danych i systematyzacja danych w kompu‑
terowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, usługi zarządzania bazami danych i serwerami,
przetwarzanie danych, systematyzowanie i analiza danych, sortowa‑
nie i edycja informacji w komputerowych bazach danych, kompila‑
cja informacji do komputerowych baz danych, kompilacja danych
matematycznych lub statystycznych, sortowanie i edycja informacji
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie w komputero‑
wych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach kompute‑
rowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do kom‑
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puterowych baz danych, przetwarzanie baz danych i zarządzanie
nimi lub przechowywanie i udostępnianie danych, elektroniczny
serwis informacji typu on‑line polegający na tworzeniu baz danych
i zarządzaniu bazami danych, prowadzenie interesów osób trzecich,
usługi menadżerskie, wyceny, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowa‑
nie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, 36 analizy finansowe,
doradztwo finansowe, kredytowe, inwestycyjne, badanie finanso‑
we, bankowość elektroniczna, zarządzanie funduszem, administro‑
wanie inwestycjami funduszy, zarządzanie finansowe funduszami,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, doradztwo w zakre‑
sie inwestowania funduszy, obrót papierami wartościowymi, usługi
w zakresie obrotu finansowego, usługi inwestycji kapitałowych, usłu‑
gi inwestycyjne, informacje inwestycyjne, usługi doradztwa inwe‑
stycyjnego 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 zakre‑
sie mecenatu i sponsoringu finansowego, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz
ekologiczne, zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie
nieruchomości, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowa‑
nie przedsiębiorstw gospodarczych, ocena i wycena nieruchomości,
wynajmowanie powierzchni biurowych, informacja o powyższych
usługach, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wyce‑
na i obrót nieruchomościami, ubezpieczenia, doradztwo w zakresie
finansów i księgowości dla przedsiębiorców, informacja o powyż‑
szych usługach, agencje nieruchomości, analizy w zakresie inwesty‑
cji, 41 edukacja, szkolenia, organizowanie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, organizowanie imprez, zjazdów, plebiscy‑
tów, konkursów w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo
w zakresie edukacji i szkoleń informacja o powyższych usługach,
42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, przemysłowa analiza i ba‑
danie towarów oraz usług, analizy, badania i doradztwo w zakresie
stosowania i wdrażania innowacyjnych technologii, usługi eksperc‑
kie, w tym inżynierskie, w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporzą‑
dzania raportów na polu naukowym i technologicznym, ekspertyzy
inżynieryjne, prowadzenie prac badawczo‑rozwojowych w zakresie
innowacyjnych towarów i usług, informacja o powyższych usługach,
45 usługi prawnicze, usługi w zakresie pomocy i doradztwa praw‑
nego podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, opraco‑
wywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi konsultingowe
w kwestiach prawnych, badania prawne, mediacje, licencjonowanie
własności intelektualnej, zarządzanie prawami własności intelektual‑
nej, informacja o powyższych usługach.

(111) 293761
(220) 2016 06 07
(210) 457521
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 16
(732) KOŁTON WOJCIECH, KOŁTON KRZYSZTOF
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA, Orawka, PL.
(540) BIO PELLMAX
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 grzejniki i kotły centralnego ogrzewania, piece cen‑
tralnego ogrzewania opalane paliwem gazowym, piece centralnego
ogrzewania opalane paliwem stałym, kotły i bojlery na ciepłą wodę.
(111) 293762
(220) 2016 06 07
(210) 457525
(151) 2017 01 17
(441) 2016 09 26
(732) GOSKA IWONA FRANCHIE RULES, Warszawa, PL.
(540) FRANCHIE Rules
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, biżuteria
sztuczna i biżuteria z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych, bre‑
loczki, spinki do mankietów, szpilki do krawatów, klipsy do krawatów,
zegary, zegarki, 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry, torby, torebki, tecz‑
ki, torby podróżne, walizki, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski,
portfele, portmonetki, etui na klucze, 25 odzież damska, męska i dzie‑
cięca, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, ubrania codziennego
użytku, odzież wieczorowa, odzież ciążowa, odzież robocza, odzież
skórzana, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, suknie ślubne,
kombinezony, kurtki, płaszcze, garnitury, sukienki, spódnice, spodnie,
bluzki, t‑shirty, koszule, swetry, stroje kąpielowe, szlafroki, bielizna
nocna i dzienna dla mężczyzn, kobiet i dzieci, biustonosze, gorsety,
piżamy, akcesoria na szyję, apaszki, chusty, szaliki, bandany, opaski, fu‑
lary, krawaty, rękawiczki, poszetki, paski skórzane i tekstylne, rajstopy,
pończochy, skarpety, nakrycia głowy: czapki, daszki przeciwsłoneczne,
czepki damskie, nakrycia głowy dla dzieci, sportowe nakrycia głowy,
kapelusze, obuwie damskie, męskie i dziecięce, obuwie codziennego
użytku, obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie robo‑
cze, obuwie inne niż obuwie sportowe i codziennego użytku, 35 re‑
klama, marketing i promocja, reklama za pomocą marketingu bezpo‑
średniego własnych produktów i usług, marketing dotyczący promocji
sprzedaży towarów i usług oraz wizerunku firmy i marki, planowanie,
opracowywanie oraz wdrażanie strategii i pomysłów marketingowych,
reklama i marketing poprzez imprezy kulturalne, rozrywkowe i wyda‑
rzenia sportowe, kampanie marketingowe, sponsoring promocyjny,
promowanie towarów i usług poprzez aranżowanie łączenia towarów
i usług sponsorów z imprezami kulturalnymi i rozrywkowymi, prezen‑
towanie produktów w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet) dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie pokazów mody, organizowanie targów w celach han‑
dlowych i reklamowych, pośrednictwo handlowe poprzez kojarzenie
kontrahentów oraz usługi polegające na kompleksowej ofercie róż‑
nych towarów podkreślającej ich zalety oraz umożliwiającej obejrzenie
i zakup tych towarów nabywcom hurtowym i detalicznym w sklepach,
za pośrednictwem katalogów, środków komunikacji elektronicznej,
prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem sklepów detalicznych oraz
Internetu (sklepy internetowe) takich towarów jak: środki toaletowe:
środki perfumeryjne i zapachowe, olejki eteryczne, środki do higieny
jamy ustnej, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała: kosmetyki do ma‑
kijażu, kosmetyki do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji włosów, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, biżu‑
teria sztuczna i biżuteria z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych,
breloczki, spinki do mankietów, szpilki do krawatów, klipsy do krawa‑
tów, zegary, zegarki, wyroby ze skóry i imitacji skóry, torby, torebki,
teczki, torby podróżne, walizki, parasolki i parasole przeciwsłoneczne,
laski, portfele, portmonetki, etui na klucze, odzież damska, męska
i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, ubrania codzien‑
nego użytku, odzież wieczorowa, odzież ciążowa, odzież robocza,
odzież skórzana, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, suknie
ślubne, kombinezony, kurtki, płaszcze, garnitury, sukienki, spódnice,
spodnie, bluzki, t‑shirty, koszule, swetry, stroje kąpielowe, szlafroki,
bielizna nocna i dzienna dla mężczyzn, kobiet i dzieci, biustonosze,
gorsety, piżamy, akcesoria na szyję: apaszki, chusty, szaliki, bandany,
opaski, fulary, krawaty, rękawiczki, poszetki, paski skórzane i tekstylne,
rajstopy, pończochy, skarpety, nakrycia głowy: czapki, daszki przeciw‑
słoneczne, czepki damskie, nakrycia głowy dla dzieci, sportowe na‑
krycia głowy, kapelusze, obuwie damskie, męskie i dziecięce, obuwie
codziennego użytku, obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe,
obuwie robocze, obuwie inne niż obuwie sportowe i codziennego
użytku, artykuły pasmanteryjne, dodatki do odzieży i ozdobne artyku‑
ły tekstylne, ozdoby do ubrań, dodatki do ubrań: haftki, wstążki, kwia‑
ty sztuczne, pióra ptasie, broszki jako dodatki ubraniowe, sprzączki,
spinki do szali nie mające charakteru biżuterii, dekoracyjne akcesoria
do włosów, ozdoby do włosów, ozdoby do kapeluszy, sznurowadła
do butów, organizowanie aukcji internetowych, usługi handlu online,
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w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty
zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, programy lojalnościowe dla
klientów, karty stałego klienta, usługi franchisingowe związane z orga‑
nizowaniem i prowadzeniem działalności handlowej w sieci pod okre‑
śloną marką, usługi związane z zawieraniem kontraktów franchisin‑
gowych, doradztwo w zakresie franchisingu, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych.

(111) 293763
(220) 2016 06 07
(210) 457526
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 16
(732) GASTROMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) G GASTROMAX POLSKA
(540)

Kolor znaku: jasnopomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 gastronomiczne urządzenia elektromechaniczne
do produkcji i obróbki żywności, w szczególności elektryczne ma‑
szyny, urządzenia, narzędzia, przybory i przyrządy kuchenne, w tym:
maszyny siekające, mieszające i ugniatające, maszyny wytłaczające,
maszyny do ubijania, wyciskacze do owoców, sokowniki, sokowi‑
rówki, szatkownice do warzyw, młynki, krajalnice, miksery, roboty
kuchenne, maszynki do siekania mięsa, otwieracze do puszek, noże,
nożyce, ostrzarki do noży, obieraczki, rozdrabniarki odpadków, urzą‑
dzenia do zagęszczania odpadków, urządzenia elektromechaniczne
do przygotowywania napojów, zmywarki naczyń, odkurzacze, torby
do odkurzaczy, części i akcesoria do wymienionych towarów zawarte
w tej klasie, 11 urządzenia gastronomiczne do gotowania, smażenia,
pieczenia, w szczególności: kuchnie gastronomiczne, piece do pizzy,
piekarniki, piece gazowe, piece konwekcyjne, piece konwekcyjno
‑parowe, piece indukcyjne, grill elektryczny, płyty grillowe, rożen,
opiekacze, frytkownice elektryczne, gofrownice elektryczne, parowni‑
ki, patelnie elektryczne, szybkowary, czajniki elektryczne, elektryczne
ekspresy do kawy, filtry do kawy elektryczne, urządzenia do palenia
kawy, elektryczne formy do wypiekania ciasta, kuchenki mikrofalowe,
urządzenia i maszyny chłodnicze, w szczególności: lodówki, chło‑
dziarki, regały i szafy chłodnicze, witryny chłodnicze, lady chłodnicze,
komory chłodnicze, pojemniki chłodnicze, maszyny do lodów, kost‑
karki do lodu, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, pojemni‑
ki na lód, zamrażarki, urządzenia gastronomiczne do utrzymywania
ciepła, w szczególności: płyty grzejące, podgrzewacze talerzy i filiża‑
nek, termosy, warniki, witryny grzewcze, podgrzewacze do potraw,
lampy grzewcze, zlewozmywaki, wyciągi kominowe kuchenne, wy‑
ciągi wentylacyjne kuchenne, instalacje i urządzenia klimatyzacyjne,
maszyny do robienia chleba, aparatura i urządzenia do oczyszczania
powietrza, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia i instala‑
cje do suszenia, suszarki do rąk, części i akcesoria do wymienionych
towarów zawarte w tej klasie, 20 meble do wyposażenia placówek
gastronomicznych, w szczególności meble stalowe takie jak: sto‑
ły robocze, blaty, szafy, regały, półki, siedzenia, stołki barowe, wózki
barowe do podawania potraw, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, kosze piekarskie, szafki niemetalowe do przechowywania
żywności, tace niemetalowe, krzesła, 25 odzież stosowana w placów‑
kach gastronomicznych, w szczególności: bluzy kucharskie, fartuchy,
kombinezony, chustki na głowę, rękawiczki, ubrania dla szefów kuchni,
zapaski, fartuchy wodoodporne, czapki kucharskie, spódnice, spodnie,
koszule, bluzki, polary, T‑shirty, obuwie, 35 reklama, marketing i pro‑
mocja, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego własnych
produktów i usług, marketing dotyczący promocji sprzedaży towarów
i usług oraz wizerunku firmy i marki, planowanie, opracowywanie oraz
wdrażanie strategii i pomysłów marketingowych, usługi marketingo‑
we w dziedzinie prowadzenia działalności gastronomicznej, zarządza‑
nie i administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie placówek
gastronomicznych, konsultacje, doradztwo i pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej dotyczącej placówek gastronomicznych,
organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, usłu‑
gi w zakresie handlu i usługi w zakresie informacji dla konsumen‑
tów zwłaszcza usługi handlu detalicznego i hurtowego w sklepach,
za pośrednictwem katalogów, środków komunikacji elektronicznej,
Internetu (sklepy internetowe) z branży dotyczącej wyposażenia pla‑
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cówek gastronomicznych, w szczególności: środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania stosowane w placówkach gastro‑
nomicznych, urządzenia elektromechaniczne do produkcji i obróbki
żywności stosowane w placówkach gastronomicznych, narzędzia
i przyrządy ręczne, wyroby nożownicze, sztućce stołowe stosowane
w placówkach gastronomicznych, urządzenia do gotowania, piecze‑
nia, smażenia, chłodzenia, podgrzewania, suszenia, klimatyzacji, wen‑
tylacji, oświetlenia stosowane w placówkach gastronomicznych, me‑
ble stosowane w placówkach gastronomicznych, przybory kuchenne,
sprzęt kuchenny, naczynia kuchenne, zastawy stołowe, sprzęt i arty‑
kuły do sprzątania, mycia i czyszczenia stosowane w placówkach ga‑
stronomicznych, odzież stosowana w placówkach gastronomicznych,
usługi franchisingowe związane z organizowaniem i prowadzeniem
działalności handlowej w sieci pod określoną marką, 37 instalacja oraz
konserwacja i naprawy maszyn stosowanych w placówkach gastro‑
nomicznych, instalowanie wyposażenia kuchennego, instalowanie
i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych stosowanych w placówkach gastronomicznych, montaż
i serwis mebli i urządzeń stosowanych w placówkach gastronomicz‑
nych, montaż grillów, montaż sprzętu cateringowego, naprawa i kon‑
serwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności i napojów,
ostrzenie nożyczek i noży kuchennych, 42 usługi projektowe w za‑
kresie kompleksowego wyposażenia placówek gastronomicznych
w profesjonalny sprzęt, projektowanie mebli i urządzeń dla placówek
gastronomicznych, doradztwo w zakresie doboru właściwego wypo‑
sażenia placówek gastronomicznych, projektowanie barów, projekto‑
wanie pubów, usługi projektowania placówek cateringowych, usługi
projektowania w zakresie restauracji, usługi w zakresie projektowania
kuchni, 43 wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, wypożyczanie
podgrzewaczy do potraw, wynajem lad kuchennych do przygotowy‑
wania posiłków do bezpośredniego spożycia.

(111) 293764
(220) 2016 06 07
(210) 457535
(151) 2017 01 04
(441) 2016 09 12
(732) BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bukowina Tatrzańska, PL.
(540) TERMY BUKOVINA Jeszcze więcej wrażeń
(540)

Kolor znaku: błękitny, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 06.01.04, 01.15.24
(510), (511) 35 handel w sklepie, butiku następującymi artykułami:
odzież, odzież sportowa, bielizna, biżuteria, kosmetyki, pamiątki regio‑
nalne, wody, soki, soki do picia, piwo, alkohole, artykuły alkoholowe,
artykuły alkoholowe regionalne, słodycze, 41 organizowanie i obsługa
przyjęć okolicznościowych, zjazdów, konferencji, kongresów, sym‑
pozjów, wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie
i obsługa dancingów, dyskotek, usługi turystyczne dotyczące rozrywki
związane z organizacją wypoczynku, 43 usługi hotelarskie oraz re‑
stauracyjne i gastronomiczne w zakresie prowadzenia barów, kawiar‑
ni, restauracji, ruchomych placówek gastronomicznych, wytwarzanie
i podawanie posiłków i dań oraz napojów, przygotowywanie i dostar‑
czanie żywności i napojów dla odbiorców zewnętrznych tzw. katering,
44 usługi salonu piękności, fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, usługi SPA,
usługi basenów, basenów termalnych.
(111) 293765
(220) 2016 06 13
(210) 457559
(151) 2017 01 18
(441) 2016 09 26
(732) AKADEMIA ŚWIADOMEGO CZŁOWIEKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) AKADEMIA ŚWIADOMEGO CZŁOWIEKA
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(540)

Kolor znaku: brązowy, zielony, różowy, niebieski, fioletowy, żółty,
pomarańczowy, czerwony
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające alginiany, środki zmniej‑
szające apetyt do celów medycznych, tabletki zmniejszające ape‑
tyt, herbata dla astmatyków, środki bakteriobójcze, balsamiczne,
aromatyczne preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów
leczniczych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, arty‑
kuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, białkowe
suplementy diety, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, branso‑
lety do celów leczniczych, ołówki przeciw brodawkom, preparaty
chemiczne do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystoso‑
wany do celów medycznych, cukier do celów medycznych, cukier‑
ki do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przysto‑
sowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystoso‑
wane do celów medycznych, suplementy diety zawierające droż‑
dże, 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 mineral‑
nych, 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 prze‑
ciw 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 pasoży‑
tom, 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 me‑
dycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety zawierające propo‑
lis, preparaty przeciwpasożytnicze, bransoletki przeciwreumatycz‑
ne, obrączki przeciwreumatyczne, środki przeczyszczające, plastry
przylepne, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli, korzenie
rabarbaru do celów farmaceutycznych, roztwory do szkieł kontak‑
towych, suplementy diety zawierające siemię lniane, skrobia do ce‑
lów dietetycznych lub farmaceutycznych, mleko słodowe do celów
leczniczych, maści do leczenia słonecznych oparzeń, środki przeciw‑
ko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki antyoksydacyjne,
woda termalna, tlen do celów leczniczych, uspokajające środki, pre‑
paraty witaminowe, preparaty medyczne na porost włosów, woda
utleniona do celów medycznych, środki przeciw zrogowaceniom,
41 edukacja, fotoreportaże, instruktaż w zakresie gimnastyki, infor‑
macja o edukacji, informacja o rekreacji, instruktaże, usługi klubowe
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w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi klubów zdrowia w zakresie
poprawiania kondycji, organizowanie i obsługa konferencji, organi‑
zowanie i obsługa kongresów, kształcenie praktyczne jako pokazy,
kultura fizyczna, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizo‑
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 prowa‑
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizo‑
wanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
przyjęć o charakterze rozrywkowym, organizowanie wystaw z dzie‑
dziny 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 roz‑
rywkowym, 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, fizjo‑
terapia, 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 farma‑
kologii, porady psychologiczne, salony fryzjerskie, salony piękności,
usługi sanatoriów, usługi saun, usługi solariów, tatuowanie, terapeu‑
tyczne usługi, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowisko‑
wych, usługi położnych, usługi telemedyczne, usługi wizażystów,
wypożyczanie sprzętu medycznego.

(111) 293766
(220) 2016 06 08
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) VTS PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) VOLCANO
(540)

(210) 457564

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 11 wentylatory, klimatyzatory, kurtyny powietrzne, in‑
stalacje i urządzenia do chłodzenia, ogrzewania i oczyszczania po‑
wietrza, instalacje i urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, 37 insta‑
lacja, naprawa, odnawianie, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych: instalacja, naprawa, odnawianie, konserwacja urzą‑
dzeń do ogrzewania, oczyszczania i chłodzenia powietrza, 42 usługi
w zakresie: opracowania projektów technicznych urządzeń klimaty‑
zacyjnych, wentylacyjnych, chłodzących oraz grzewczych.
(111) 293767
(220) 2016 06 08
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) VTS PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) WING by VTS
(540)
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(111) 293768
(220) 2016 06 08
(210) 457571
(151) 2017 01 04
(441) 2016 09 12
(732) PANDA‑HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zgierz, PL.
(540) Nik Food jedz na zdrowie.
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozłoty, złoty, ciemnobrązowy, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 09.07.19, 26.13.25
(510), (511) 29 mięso, w tym wieprzowina i wołowina, drób bity,
w tym kurczaki i indyki, dziczyzna, mięso, drób i dziczyzna konser‑
wowane, mięso, drób i dziczyzna mrożone, mięso, drób i dziczyzna
wędzone, konserwy mięsne, drobiowe i z dziczyzny, ekstrakty mię‑
sne, przetwory mięsne i drobiowe, wędliny, kiełbasy, wędzonki, be‑
kony, szynki, kaszanki, pasztety, pasztety z wątróbki, dania gotowe
mięsne i warzywno‑mięsne, 35 reklama, usługi reklamowe, badanie
rynku i sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach han‑
dlowych i reklamowych, zarządzanie i administrowanie działalności
handlowej, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością han‑
dlową: budowanie sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej, zgrupowa‑
nie na rzecz osób trzecich wyselekcjonowanych towarów pozwala‑
jące nabywcy wygodnie je oglądać i dokonywać zakupu w sklepach
detalicznych, hurtowniach, za pomocą katalogów przesyłanych
pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, w tym przez strony
internetowe bądź telesklepy, takich, jak: mięso, w tym wieprzowina
i wołowina, drób bity, w tym kurczaki i indyki, dziczyzna, mięso, drób
i dziczyzna konserwowane, mięso, drób i dziczyzna mrożone, mięso,
drób i dziczyzna wędzone, konserwy mięsne, drobiowe i z dziczyzny,
ekstrakty mięsne, przetwory mięsne i drobiowe, wędliny, kiełbasy,
wędzonki, bekony, szynki, kaszanki, pasztety, pasztety z wątróbki,
dania gotowe mięsne i warzywno‑mięsne.
(111) 293769
(220) 2016 06 08
(210) 457572
(151) 2017 01 04
(441) 2016 09 12
(732) PANDA‑HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zgierz, PL.
(540) NIKFOOD active sport PRO SERIES PURE CHICKEN PROTEIN
(540)

(210) 457565

Kolor znaku: szary, biały
(531) 26.04.05, 26.04.18, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 wentylatory, klimatyzatory, kurtyny powietrzne, in‑
stalacje i urządzenia do chłodzenia, ogrzewania i oczyszczania po‑
wietrza, instalacje i urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, 37 insta‑
lacja, naprawa, odnawianie, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, instalacja, naprawa, odnawianie, konserwacja urzą‑
dzeń do ogrzewania, oczyszczania i chłodzenia powietrza, 42 usługi
w zakresie: opracowania projektów technicznych urządzeń klimaty‑
zacyjnych, wentylacyjnych, chłodzących oraz grzewczych.

Kolor znaku: jasnozłoty, złoty, ciemnozłoty, ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.18, 26.01.19
(510), (511) 29 mięso, w tym wieprzowina i wołowina, drób bity,
w tym kurczaki i indyki, dziczyzna, mięso, drób i dziczyzna konser‑
wowane, mięso, drób i dziczyzna mrożone, mięso, drób i dziczyzna
wędzone, konserwy mięsne, drobiowe i z dziczyzny, ekstrakty mię‑
sne, przetwory mięsne i drobiowe, wędliny, kiełbasy, wędzonki, be‑
kony, szynki, kaszanki, pasztety, pasztety z wątróbki, dania gotowe
mięsne i warzywno‑mięsne, 35 reklama, usługi reklamowe, badanie
rynku i sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach han‑
dlowych i reklamowych, zarządzanie i administrowanie działalności
handlowej, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością han‑
dlową, budowanie sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej, zgrupowa‑
nie na rzecz osób trzecich wyselekcjonowanych towarów pozwala‑
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jące nabywcy wygodnie je oglądać i dokonywać zakupu w sklepach
detalicznych, hurtowniach, za pomocą katalogów przesyłanych
pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, w tym przez strony
internetowe bądź telesklepy, takich, jak: mięso, w tym wieprzowina
i wołowina, drób bity, w tym kurczaki i indyki, dziczyzna, mięso, drób
i dziczyzna konserwowane, mięso, drób i dziczyzna mrożone, mięso,
drób i dziczyzna wędzone, konserwy mięsne, drobiowe i z dziczyzny,
ekstrakty mięsne, przetwory mięsne i drobiowe, wędliny, kiełbasy,
wędzonki, bekony, szynki, kaszanki, pasztety, pasztety z wątróbki,
dania gotowe mięsne i warzywno‑mięsne.

(111) 293770
(220) 2016 06 08
(210) 457586
(151) 2017 01 20
(441) 2016 08 16
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) drops metal
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe 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, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, 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 ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie 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 informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub
hurtowni, a także za pośrednictwem strony internetowej dotyczącej
sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych,
artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyro‑
bów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych,
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji
sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, .
(111) 293771
(220) 2016 07 04
(210) 458582
(151) 2016 12 12
(441) 2016 08 16
(732) K. LINE, Les Herbiers, FR.
(540) Okno Światła
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe budyn‑
ki przenośne, metalowe stolarskie okucia i mocowania zewnętrzne
i wewnętrzne, mieszane metalowo
‑drewniane elementy stolar‑
skie, drzwi, okna, okna dachowe, ramy drzwiowe i okienne, zawiasy,
okna skrzyniowe, okna francuskie, futryny do drzwi, obramowania
drzwiowe i okienne, ograniczniki drzwiowe i okienne, ramy drzwiowe
i okienne, okucia drzwiowe i okienne, bramy, ogrodzenia, balustra‑
dy, kasety do rolet i rolety, poręcze, werandy, profilowane elementy
do drzwi i do okien oraz ich elementy, wszystkie wyżej wymienione
towary wykonane z metalu, prowadnice z metalu do drzwi metalo‑
wych i niemetalowych oraz części do prowadnic, metalowe ramy,
płyty, panele i folie do montażu zapewniające zamykanie się otwo‑
rów w budynkach, rolety zewnętrzne z metalu, kratownice metalowe
do budynków, fasady metalowe, ściany kurtynowe z metalu, ramy,
okucia i profile z metalu dla budownictwa, 19 niemetalowe materiały
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budowlane, niemetalowe budynki przenośne, niemetalowe elementy
stolarskie zewnętrzne i wewnętrzne, stolarskie elementy mocujące
z tworzyw sztucznych, mieszane metalowo‑drewniane elementy sto‑
larskie, drzwi, okna, okna dachowe, ramy drzwiowe i okienne, okna
skrzyniowe, okna francuskie, futryny do drzwi, obramowania drzwio‑
we i okienne, ramy drzwiowe i okienne, bramy, ogrodzenia, balustra‑
dy, kasety do rolet i rolety, poręcze, werandy, profilowane elementy
do drzwi i do okien oraz ich elementy, wszystkie wyżej wymienione
towary wykonane nie z metalu, niemetalowe ramy, płyty, panele i fo‑
lie do montażu zapewniające zamykanie się otworów w budynkach,
rolety zewnętrzne nie z metalu ani nietekstylne oraz ich elementy,
kratownice niemetalowe do budynków, fasady niemetalowe, ściany
kurtynowe nie z metalu, ramy, okucia i profile nie z metalu dla budow‑
nictwa, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa wyrobów stolarskich, mia‑
nowicie drzwi, okien, okien dachowych, ram drzwiowych i okiennych,
zawiasów, okien skrzyniowych, okien francuskich, futryn do drzwi,
obramowań drzwiowych i okiennych, ograniczników drzwiowych
i okiennych, ram drzwiowych i okiennych, okuć drzwiowych i okien‑
nych, bram, ogrodzeń, balustrad, kaset do rolet i rolet, poręczy, we‑
rand, profilowanych elementów do drzwi i do okien oraz ich elemen‑
tów, prowadnic do drzwi oraz części do prowadnic, ram, płyt, paneli
i folii do montażu zapewniających zamykanie się otworów w budyn‑
kach, rolet zewnętrznych, kratownic do budynków, fasad, ścian kur‑
tynowych, ram, okuć i profili dla budownictwa, 37 dopasowywanie,
instalacja, naprawy, konserwacja i renowacja artykułów stolarskich,
42 doradztwo, informacja, pomoc, ocena, konsultacje, szacowanie
i profesjonalne ekspertyzy wszystkie w zakresie artykułów stolarskich.

(111) 293772
(220) 2016 07 04
(210) 458583
(151) 2016 12 12
(441) 2016 08 16
(732) K. LINE, Les Herbiers, FR.
(540) K‑LINE Okno Światła
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe budyn‑
ki przenośne, metalowe stolarskie okucia i mocowania zewnętrzne
i wewnętrzne, mieszane metalowo
‑drewniane elementy stolar‑
skie, drzwi, okna, okna dachowe, ramy drzwiowe i okienne, zawiasy,
okna skrzyniowe, okna francuskie, futryny do drzwi, obramowania
drzwiowe i okienne, ograniczniki drzwiowe i okienne, ramy drzwiowe
i okienne, okucia drzwiowe i okienne, bramy, ogrodzenia, balustra‑
dy, kasety do rolet i rolety, poręcze, werandy, profilowane elementy
do drzwi i do okien oraz ich elementy, wszystkie wyżej wymienione
towary wykonane z metalu, prowadnice z metalu do drzwi metalo‑
wych i niemetalowych oraz części do prowadnic, metalowe ramy,
płyty, panele i folie do montażu zapewniające zamykanie się otwo‑
rów w budynkach, rolety zewnętrzne z metalu, kratownice metalowe
do budynków, fasady metalowe, ściany kurtynowe z metalu, ramy,
okucia i profile z metalu dla budownictwa, 19 niemetalowe materiały
budowlane, niemetalowe budynki przenośne, niemetalowe elemen‑
ty stolarskie zewnętrzne i wewnętrzne, stolarskie elementy mocują‑
ce z tworzyw sztucznych, mieszane metalowo‑drewniane elementy
stolarskie, drzwi, okna, okna dachowe, ramy drzwiowe i okienne, okna
skrzyniowe, okna francuskie, futryny do drzwi, obramowania drzwio‑
we i okienne, ramy drzwiowe i okienne, bramy, ogrodzenia, balustra‑
dy, kasety do rolet i rolety, poręcze, werandy, profilowane elementy
do drzwi i do okien oraz ich elementy, wszystkie wyżej wymienione
towary wykonane nie z metalu, niemetalowe ramy, płyty, panele i fo‑
lie do montażu zapewniające zamykanie się otworów w budynkach,
rolety zewnętrzne nie z metalu ani nietekstylne oraz ich elementy,
kratownice niemetalowe do budynków, fasady niemetalowe, ściany
kurtynowe nie z metalu, ramy, okucia i profile nie z metalu dla budow‑
nictwa, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa wyrobów stolarskich, mia‑
nowicie drzwi, okien, okien dachowych, ram drzwiowych i okiennych,
zawiasów, okien skrzyniowych, okien francuskich, futryn do drzwi,
obramowań drzwiowych i okiennych, ograniczników drzwiowych
i okiennych, ram drzwiowych i okiennych, okuć drzwiowych i okien‑
nych, bram, ogrodzeń, balustrad, kaset do rolet i rolet, poręczy, we‑
rand, profilowanych elementów do drzwi i do okien oraz ich elemen‑
tów, prowadnic do drzwi oraz części do prowadnic, ram, płyt, paneli
i folii do montażu zapewniających zamykanie się otworów w budyn‑
kach, rolet zewnętrznych, kratownic do budynków, fasad, ścian kur‑
tynowych, ram, okuć i profili dla budownictwa, 37 dopasowywanie,
instalacja, naprawy, konserwacja i renowacja artykułów stolarskich,
42 doradztwo, informacja, pomoc, ocena, konsultacje, szacowanie
i profesjonalne ekspertyzy w zakresie artykułów stolarskich.

2562

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 293773
(220) 2016 07 04
(210) 458586
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) AD TECH
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony, biały
(531) 18.03.02, 26.03.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe do diagnostyki maszyn in‑
dukcyjnych wykorzystujące pomiar zewnętrznego pola magne‑
tycznego, w szczególności strumienia poosiowego, programy
do przetwarzania danych przeznaczone do diagnostyki maszyn
indukcyjnych wykorzystujące pomiar zewnętrznego pola magne‑
tycznego, w szczególności strumienia poosiowego, 42 miernictwo
[pomiary] zewnętrznego pola magnetycznego, w szczególności
strumienia poosiowego, z przeznaczeniem do diagnostyki maszyn
indukcyjnych.
(111) 293774
(220) 2016 07 04
(210) 458588
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) AD TECH
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe do diagnostyki maszyn in‑
dukcyjnych wykorzystujące pomiar zewnętrznego pola magne‑
tycznego, w szczególności strumienia poosiowego, programy
do przetwarzania danych przeznaczone do diagnostyki maszyn
indukcyjnych wykorzystujące pomiar zewnętrznego pola magne‑
tycznego, w szczególności strumienia poosiowego, 42 miernictwo
[pomiary] zewnętrznego pola magnetycznego, w szczególności
strumienia poosiowego, z przeznaczeniem do diagnostyki maszyn
indukcyjnych.
(111) 293775
(220) 2016 07 04
(210) 458591
(151) 2016 12 23
(441) 2016 08 29
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) KORINA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 14 zegary, 20 ramy do obrazów, kształtki obramowania
na ramy obrazów, listwy do ram obrazów, 21 wazony, świeczniki,
świeczniki jako oprawy, szkło emaliowane, figurki z porcelany, ce‑
ramiki lub szkła, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym,
salaterki, szkło jako naczynia.
(111) 293776
(220) 2016 07 04
(210) 458592
(151) 2016 12 23
(441) 2016 08 29
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) FABELLE
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
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(510), (511) 21 wazony, figurki ceramiczne, naczynia, ceramika.

(111) 293777
(220) 2016 07 04
(210) 458595
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) GALEA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 talerze.
(111) 293778
(220) 2016 07 04
(210) 458596
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) TALEBO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 talerze.
(111) 293779
(220) 2016 07 04
(210) 458598
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) KARLO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 talerze.
(111) 293780
(220) 2016 07 04
(210) 458599
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) GALANTO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 talerze.
(111) 293781
(220) 2016 07 04
(210) 458600
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) PEREA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 wazony, figurki ceramiczne, naczynia, ceramika.
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(111) 293782
(220) 2016 07 05
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 16
(732) GUT ROBERT LEGER, Brwinów, PL.
(540) C CLUB
(540)
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(210) 458639

Kolor znaku: szary, biały, czarny
(531) 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki produkty perfumeryjne, kosmetyki do ma‑
kijażu, zestawy kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, perfumy, wody
perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu,
antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje ete‑
ryczne, 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 leczni‑
cze, wody zapachowe, 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, szkła
i oprawki do okularów, szkła kontaktowe, futerały, łańcuszki i sznur‑
ki do okularów, części i akcesoria do wszystkich wyżej wymienio‑
nych produktów, okładki do odtwarzaczy multimedialnych, okładki
do telefonów komórkowych, opakowania na płyty DVD, opakowa‑
nia na płyty CD, pokrycia na kable komputerowe, okładki do urzą‑
dzeń do odtwarzania dźwięku, okładki do palmtopów, okładki
na elektroniczne kalendarze, okładki na kamery wideo i okładki
na aparaty fotograficzne, 14 zegarki, chronografy i chronometry,
kolczyki, obrączki, naszyjniki, bransolety, broszki ozdobne wyko‑
nane z metalu szlachetnego, pudełka z metali szlachetnych, brosz‑
ki, szpilki do krawatów, spinki do mankietów, paski do zegarków,
18 torebki, bagaż, etui na karty, teczki ze skóry na dokumenty, skó‑
rzane etui na karty kredytowe, portfele, teczki ze skóry, aktówki,
łańcuszki skórzane do kluczy, torebki, pokrowce podróżne na ubra‑
nia, torby bez wyposażenia na kosmetyki, torby sportowe w tej kla‑
sie, torby na artykuły do uprawiania lekkoatletyki, torebki wieczo‑
rowe i na ramię dla kobiet, skórzane torby na zakupy, torby szkolne
na książki, pokrowce podróżne na ubrania, pokrowce podróżne
na buty, torby plażowe, torby na pieluchy, plecaki, torebki‑kuferki,
kufry podróżne, torby płócienne, torby codziennego użytku, drezy‑
ny, tornistry szkolne, torebki wieczorowe, kuferki na kosmetyki, skó‑
ry, skrzynie i pudełka skórzane, aktówki, uprząż wykonana ze skóry,
parasole, 25 obuwie odzieży, nakrycia głowy, 35 usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higieniczny‑
mi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z bi‑
żuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z walizkami.
(111) 293783
(220) 2016 07 05
(210) 458644
(151) 2016 12 23
(441) 2016 08 29
(732) KWIATKOWSKA LIDIA RENATA EURO SYSTEM, Szczecin, PL.
(540) ORDE
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnoczerwony, jasnoniebieski
(531) 26.03.04, 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pośrednictwo w handlu.
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(111) 293784
(220) 2016 07 05
(210) 458645
(151) 2017 01 16
(441) 2016 08 16
(732) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) mysecret
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyper‑
spiranty (środki przeciwpotne), balsamy inne niż do celów medycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, błyszczyki
do ust, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania maki‑
jażu, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące, sole do kąpieli do celów innych
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki kosmetyczne,
kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosme‑
tyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, środki
do usuwania lakieru, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko
oczyszczające od celów kosmetycznych, preparaty do mycia, mydła,
mydełka, naklejane ozdoby do paznokci, preparaty do odbarwiania, od‑
świeżacze do ust w aerozolu, odżywki do włosów, olejki do celów kosme‑
tycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki, kredki
kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie,
produkty perfumeryjne, perfumy, płyny do pielęgnacji włosów, chustecz‑
ki nasączone płynami kosmetycznymi, pomadki do ust, pomady do celów
kosmetycznych, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, przylepne
materiały do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze
do rzęs, sztuczne rzęsy, kleje do mocowania sztucznych rzęs, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, suche szampony, szampony, szminki,
sztuczne paznokcie, farby do włosów, lakiery do włosów, preparaty do krę‑
cenia włosów, woda toaletowa, woda zapachowa, zmywacze do paznok‑
ci, 8 cążki do obcinania paznokci, przybory do depilacji elektryczne lub
nieelektryczne, etui na brzytwy, futerały na brzytwy, zestawy do golenia,
grzebienie, zgrzebła (narzędzia ręczne), przybory ręczne do kręcenia wło‑
sów, zestawy do manicure, elektryczne zestawy do manicure, maszynki
do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia wło‑
sów, elektryczne i nieelektryczne, nożyczki, pilniki do paznokci, polerki
do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, pilni‑
ki do paznokci, elektryczne, pilniki płytkowe do paznokci, prostownice
do włosów, aparaty do przekłuwania uszu, przyrządy do ręcznego szlifo‑
wania, ścierania, zalotki, żyletki, 21 kosmetyczki na przybory toaletowe,
przybory kosmetyczne, mydelniczki, szczoteczki do paznokci, szczoteczki
do zębów, przybory toaletowe, gąbki toaletowe,szczoteczki do brwi, gąb‑
ki do makijażu, grzebienie.
(111) 293785
(220) 2016 07 05
(210) 458646
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) mysecret
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyper‑
spiranty (środki przeciwpotne), balsamy inne niż do celów medycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, błyszczyki
do ust, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, chusteczki nasączane pły‑
nami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoran‑
ty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące, sole do kąpieli do celów
innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki ko‑
smetyczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręce‑
nia włosów, środki do usuwania lakieru, lakiery do paznokci, preparaty
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do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mleczko ko‑
smetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, preparaty
do mycia, mydła, mydełka, naklejane ozdoby do paznokci, preparaty
do odbarwiania, odświeżacze do ust w aerozolu, odżywki do włosów,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki
toaletowe, ołówki, kredki kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji pa‑
znokci, sztuczne paznokcie, produkty perfumeryjne, perfumy, płyny
do pielęgnacji włosów, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty kąpielo‑
we do celów higienicznych, przylepne materiały do celów kosmetycz‑
nych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, sztuczne rzęsy, kleje
do mocowania sztucznych rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, suche szampony, szampony, szminki, sztuczne paznokcie, farby
do włosów, lakiery do włosów, woda toaletowa, woda zapachowa, zmy‑
wacze do paznokci, 8 cążki do obcinania paznokci, przybory do depilacji
elektryczne lub nieelektryczne, etui na brzytwy, futerały na brzytwy,
zestawy do golenia, grzebienie, zgrzebła (narzędzia ręczne), przybory
ręczne do kręcenia włosów, zestawy do manicure, elektryczne zesta‑
wy do manicure, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne,
maszynki do strzyżenia włosów elektryczne i nieelektryczne, nożyczki,
pilniki do paznokci, polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne,
zestawy do pedicure, pilniki do paznokci elektryczne, pilniki płytkowe
do paznokci, prostownice do włosów, aparaty do przekłuwania uszu,
przyrządy do ręcznego szlifowania, ścierania, zalotki, żyletki, 21 ko‑
smetyczki na przybory toaletowe, przybory kosmetyczne, mydelniczki,
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do zębów, przybory toaletowe,
gąbki toaletowe, szczoteczki do brwi, gąbki do makijażu, grzebienie.

(111) 293789
(220) 2016 07 05
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy JUMP
(540)

Nr 8/2017
(210) 458671

Kolor znaku: złoty, biały, brązowy, beżowy
(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.11, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 293790
(220) 2016 07 05
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Smile rolls Coconut
(540)

(210) 458672

(111) 293786
(220) 2016 07 05
(210) 458666
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) 3D TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) 3DTEAM
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa: komputerów, urządzeń peryferyj‑
nych do komputerów i oprogramowania, sprzętu elektronicznego
i telekomunikacyjnego oraz części do nich, 37 usługi naprawy i kon‑
serwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, instalowanie ma‑
szyn przemysłowych oraz sprzętu i wyposażenia, usługi doradztwa
inżynieryjnego, 42 usługi w zakresie metrologii, usługi projektowa‑
nia technicznego w zakresie mechaniki, usługi doradztwa i projek‑
towania w zakresie informatyki, usługi badań i analiz technicznych,
usługi prowadzenia prac badawczo‑rozwojowych.
(111) 293787
(220) 2016 07 05
(210) 458667
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) FLEBIDAM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 293788
(220) 2016 07 05
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Smile
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, brązowy, beżowy, czerwony, niebieski,
granatowy, zielony, żółty, pomarańczowy
(531) 02.05.30, 05.07.01, 05.07.06, 08.01.10, 24.09.09, 19.03.03,
19.03.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 293791
(220) 2016 07 05
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Smile rolls Vanilla
(540)

(210) 458673

(210) 458669

Kolor znaku: jasnożółty, złoty, czerwony, biały
(531) 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, beżowy, zielony,
żółty, pomarańczowy, różowy
(531) 02.05.30, 08.01.10, 05.11.13, 05.05.19, 05.05.20, 19.03.03,
19.03.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
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(111) 293792
(220) 2016 07 05
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Smile rolls Cocoa
(540)
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(210) 458674

Kolor znaku: biały, brązowy, beżowy, czerwony, czarny, zielony,
pomarańczowy, różowy
(531) 02.05.30, 05.07.06, 05.03.11, 05.03.13, 24.09.10, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 293793
(220) 2016 07 05
(210) 458675
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) ETHIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) PERINDIL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do celów leczniczych,
35 organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych i rekla‑
mowych, przygotowywanie kampanii reklamowych w środkach
masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, pomoc przy
kojarzeniu kontrahentów i zawieraniu transakcji handlowych, po‑
średnictwo handlowe, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie
tradycyjnym, wysyłkowym i poprzez Internet preparatów farmaceu‑
tycznych do celów leczniczych.

(111) 293794
(220) 2016 07 05
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy ZOOM Coconut
(540)

(210) 458676
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy, żółty, zielony,
brązowy, beżowy
(531) 05.05.19, 05.05.21, 08.01.09, 08.01.10, 24.09.02, 24.09.09,
19.03.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 293796
(220) 2016 07 05
(210) 458678
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy JUMP ROLLS WITH NUT CREAM Nuts
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, brązowy, zielony, beżowy,
złoty, pomarańczowy
(531) 05.07.06, 08.01.10, 24.09.02, 24.09.09, 19.03.03, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 293797
(220) 2016 07 05
(210) 458679
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy JUMP ROLLS WITH COCOA CREAM Cocoa
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, beżowy, jasnoniebieski,
niebieski, granatowy, pomarańczowy, brązowy, zielony
(531) 05.07.06, 08.01.11, 24.09.02, 24.09.09, 19.03.25, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.

(111) 293795
(220) 2016 07 05
(210) 458677
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy JUMP ROLLS WITH VANILLA CREAM Vanilla

Kolor znaku: biały, czarny, brązowy, beżowy, pomarańczowy,
zielony, czerwony
(531) 05.07.06, 08.01.10, 24.09.02, 24.09.09, 19.03.03, 27.05.01,
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29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.

19.03.25, 19.03.99, 05.07.01, 05.07.14, 05.07.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.

(111) 293798
(220) 2016 07 05
(210) 458680
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy JUMP ROLLS WITH COCONUT CREAM Coconut
(540)

(111) 293801
(220) 2016 07 05
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy ZOOM Vanilla
(540)

Kolor znaku: niebieski, złoty, biały, brązowy, beżowy, zielony,
ciemnoniebieski
(531) 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 293799
(220) 2016 07 05
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Smile rolls Nuts
(540)

(210) 458682

(210) 458684

Kolor znaku: żółty, złoty, biały, brązowy, czerwony, beżowy,
zielony
(531) 05.05.16, 05.05.18, 05.05.21, 08.01.09, 08.01.11, 08.01.25,
08.01.99, 19.03.03, 19.03.05, 19.03.25, 19.03.99, 24.09.02, 24.09.05,
24.09.09, 24.09.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 293802
(220) 2016 07 05
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy ZOOM Nuts
(540)

(210) 458685

Kolor znaku: zielony, złoty, biały, czerwony, brązowy, beżowy
(531) 05.07.06, 05.07.07, 08.01.09, 08.01.11, 08.01.25, 08.01.99,
19.03.03, 19.03.05, 19.03.25, 19.03.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.

Kolor znaku: kremowy, różowy, złoty, czerwony, biały, brązowy,
beżowy, zielony
(531) 04.05.02, 04.05.03, 04.05.05, 04.05.21, 04.05.99, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 293800
(220) 2016 07 05
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy ZOOM Cocoa
(540)

(210) 458683

Kolor znaku: złoty, czerwony, biały, brązowy, beżowy, zielony
(531) 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.11, 19.03.03, 19.03.05,

(111) 293803
(220) 2016 07 06
(210) 458686
(151) 2016 12 23
(441) 2016 08 29
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) ZŁOTA KOLEKCJA
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, wafle, batony, czekola‑
dy, wyroby czekoladowe, galanteria czekoladowa, czekoladki, czeko‑
ladki nadziewane, praliny, żelki, żelki z nadzieniem, cukierki, cukierki
w czekoladzie, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, ciast‑
ka, lody.
(111) 293804
(220) 2016 07 06
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) EUROIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) euroimpex sa
(540)

(210) 458701

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.99, 26.11.03, 26.02.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, drukarki, fotoko‑
piarki, drukarki komputerowe, komputery, programy kompute‑
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rowe, czytniki optyczne, oprogramowanie komputerowe umoż‑
liwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu,
komputerowe bazy danych, 16 urządzenia i maszyny do powiela‑
nia, 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, fotoko‑
piowanie, komputerowe zarządzanie plikami, informacja handlowa
wspomagana komputerowo, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, 37 instalowanie, konserwacja oraz
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, 41 szkolenia dotyczące
elektroniki, usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem
komputerowej bazy danych, informacja dotycząca edukacji udzie‑
lana on‑line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, dostar‑
czanie informacji edukacyjnych, informacje dotyczące edukacji,
edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektro‑
nicznych, 42 konwersja danych lub dokumentów na formę elektro‑
niczną, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych.

(111) 293805
(220) 2016 07 06
(210) 458704
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) RUSNAK PIOTR FIRMA RUSNAK, Nowy Targ, PL.
(540)

(531) 26.13.25
(510), (511) 18 skóra, skóry surowe, skóry wyprawione, imitacje skó‑
ry, torby skórzane, teczki skórzane, pasy skórzane, portfele skórza‑
ne, walizy skórzane, worki skórzane, 25 buty, buty codzienne, buty
sportowe, buty turystyczne, buty ochronne, buty robocze, sandały,
cholewki do butów, podeszwy do butów, wierzchy butów, pantofle,
chodaki, odzież ze skóry, futra, kożuchy, 35 sprzedaż skóry, wyrobów
ze skóry, butów, pantofli, odzieży skórzanej.
(111) 293806
(220) 2016 07 06
(210) 458705
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny, PL.
(540) ROKO
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, detergenty do użytku prze‑
mysłowego, produkty chemiczne do celów przemysłowych, mia‑
nowicie produkty odtłuszczające, odbarwiające, pochłaniające,
impregnujące, emulgatory, substancje powierzchniowo czynne
i substancje żrące, chemiczne środki czyszczące do użytku prze‑
mysłowego, chemiczne środki czyszczące do stosowania w proce‑
sach przemysłowych, 3 profesjonalne środki i preparaty myjące,
piorące, wybielające, czyszczące, polerujące, szorujące i ścierają‑
ce oraz mydła do użytku profesjonalnego w przemyśle, zakładach
przemysłowych, instytucjach, lokalach handlowych, gastronomii,
budynkach i miejscach użyteczności publicznej, środki i prepara‑
ty myjące, piorące, zmiękczające i do płukania tkanin, wybielające,
czyszczące, polerujące, szorujące i ścierające oraz mydła do użyt‑
ku domowego, odplamiacze, 5 profesjonalne środki i preparaty
dezynfekujące, odkażające, bakteriobójcze, grzybobójcze, higie‑
ny sanitarnej i do zwalczania robactwa do użytku profesjonalne‑
go w przemyśle, zakładach przemysłowych, instytucjach, lokalach
handlowych, gastronomii, budynkach i miejscach użyteczności
publicznej, środki i preparaty dezynfekujące, odkażające, bakte‑
riobójcze, grzybobójcze, higieny sanitarnej i do zwalczania ro‑
bactwa do użytku w gospodarstwach domowych, odświeżacze
powietrza.
(111) 293807
(151) 2016 12 05

(220) 2016 07 06
(441) 2016 08 16

(210) 458737
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(732) MOTOSTREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) MOTOSTREFA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego lub hurtowego w od‑
niesieniu do pojazdów lądowych i ich elementów konstrukcyjnych,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich w odniesieniu do pojazdów lądowych i ich elementów kon‑
strukcyjnych, 37 stacje benzynowe jako stacje obsługi, stacje obsługi
i serwisu pojazdów mechanicznych, usługa tankowania pojazdów
mechanicznych, usługi instalacyjne i serwisowe w zakresie pojazdów
mechanicznych, czyszczenie i mycie samochodów, naprawy pojaz‑
dów mechanicznych, konserwacja pojazdów mechanicznych, usługi
wymiany oleju samochodowego, wulkanizacja opon samochodo‑
wych, usługi w zakresie odnawiania pojazdów mechanicznych, dys‑
trybucja części zamiennych do samochodów i innych pojazdów me‑
chanicznych, 39 wypożyczanie samochodów i przyczep pojazdów
mechanicznych, holowanie samochodów, przechowywanie i skła‑
dowanie pojazdów mechanicznych, przechowywanie i składowanie
części do pojazdów mechanicznych, transport samochodów i części
zamiennych do samochodów.
(111) 293808
(220) 2016 07 06
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) MALEC JAROSŁAW MEMEX, Piaseczno, PL.
(540) DiabetiCall
(540)

(210) 458743

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 25.05.03, 26.01.01, 26.01.06, 26.04.01, 26.04.10, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 badania rynku, badanie opinii publicznej, systema‑
tyzacja informacji w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, 38 przesyłanie informacji za pomocą
komputera, 42 digitalizacja dokumentów, 45 doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa.
(111) 293809
(220) 2016 07 06
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) NANO CARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRAPHENE shop
(540)

(210) 458744

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży następujących towa‑
rów: wyrobów grafenowych oraz wyrobów opartych na grafenie,
w szczególności płytek grafenowych, grafenu w proszku, zawiesin
grafenowych, materiałów kompozytowych na bazie grafenu, sma‑
rów grafenowych, elastomerów grafenowych, gum grafenowych,
42 analizy chemiczne, badania chemiczne, badania naukowe, ba‑
dania w dziedzinie nauki, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicz‑
nych.
(111) 293810
(220) 2016 07 07
(151) 2016 12 08
(441) 2016 08 16
(732) ORKLA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 458807
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(540) MĄDRZY, ZDROWI I ODPORNI Z MÖLLER’S
(510), (511) 5 trany, preparaty z omega‑3 do celów leczniczych, pre‑
paraty z witaminą D, preparaty wspierające rozwój dziecka, prepa‑
raty na odporność, preparaty z witaminami, preparaty stosowane
w infekcjach wirusowych (przeziębienia, grypa, inne choroby gry‑
popodobne), preparaty wspomagające pracę serca, mózgu, prepa‑
raty wspomagające prawidłowe widzenie, preparaty wspomagające
zdrowe kości, 35 promocje sprzedaży, usługi marketingowe oraz
usługi sprzedaży i reklamowe produktów z branży farmaceutycznej,
41 usługi edukacyjne, 44 pomoc i doradztwo w sprawach w zakresie
doradztwa farmakologicznego.
(111) 293811
(220) 2016 07 08
(210) 458850
(151) 2017 01 09
(441) 2016 09 12
(732) ROGALSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
SEDAN NATURA FRESH, Tłuchowo, PL.
(540) QES
(510), (511) 3 olejki zapachowe, olejki do perfum i zapachów, olej‑
ki eteryczne jako zapachy do prania, olejki zapachowe wydzielające
aromaty przy podgrzewaniu, olejki eteryczne do użytku w produkcji
wyrobów zapachowych, preparaty zapachowe, saszetki zapachowe,
drewno zapachowe, pałeczki zapachowe, pokojowe spraye zapacho‑
we, zapachowe szyszki sosnowe, mieszaniny zapachowe potpourii,
odświeżacze zapachów dla zwierząt.
(111) 293812
(220) 2016 07 11
(210) 459004
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 29
(732) ODO 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ABIeye
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 02.09.04, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie zbiorami informatycznymi, systematyza‑
cja danych w komputerowych bazach danych .
(111) 293813
(220) 2016 07 11
(210) 459006
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 29
(732) ODO 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ODO 24
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.02.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt, doradztwo specjalistyczne w sprawach działal‑
ności gospodarczej, analizy rynkowe, badania w dziedzinie działalno‑
ści gospodarczej, outsourcing, 41 edukacja [nauczanie], organizowa‑
nie i prowadzenia warsztatów, 45 usługi w zakresie przygotowania
dokumentów prawnych, badania prawne, licencjonowanie własno‑
ści intelektualnej.
(111) 293814
(220) 2016 07 12
(210) 459015
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice, PL.
(540) ERKADO
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.11.03, 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 niemeta‑
lowe, 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 niemetalo‑
we, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obej‑
mujących: akcesoria i osprzęt metalowy do drzwi i okien, zawiasy
metalowe, uchwyty metalowe, klamki, drzwi, skrzydła drzwiowe,
ościeżnice drzwiowe, futryny drzwiowe, płyty drzwiowe niemeta‑
lowe, 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 niemeta‑
lowe pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w skle‑
pach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, prowadzenie sprze‑
daży powyższych towarów także w ramach sklepu internetowego,
rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, usługi w za‑
kresie pośrednictwa handlowego, fachowe doradztwo handlowe,
organizowanie reklamy i promocji w zakresie świadczonych usług
na rzecz osób trzecich, organizowanie i współudział w targach i wy‑
stawach handlowych i reklamowych na rzecz osób trzecich, usługi
internetowe związane z pośrednictwem handlowym w zakresie do‑
stępu do informacji o oferowanych towarach i świadczonych usłu‑
gach poprzez skomputeryzowane przyjmowanie zamówień i zle‑
ceń w celu umożliwienia zainteresowanym osobom brania udziału
w transakcjach handlowych.
(111) 293815
(220) 2016 07 12
(210) 459016
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice, PL.
(540) ERKADO
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(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 niemeta‑
lowe, 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 niemetalo‑
we, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obej‑
mujących: akcesoria i osprzęt metalowy do drzwi i okien, zawiasy
metalowe, uchwyty metalowe, klamki, drzwi, skrzydła drzwiowe,
ościeżnice drzwiowe, futryny drzwiowe, płyty drzwiowe niemeta‑
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lowe, 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 niemeta‑
lowe pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w skle‑
pach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, prowadzenie sprze‑
daży powyższych towarów także w ramach sklepu internetowego,
rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, usługi w za‑
kresie pośrednictwa handlowego, fachowe doradztwo handlowe,
organizowanie reklamy i promocji w zakresie świadczonych usług
na rzecz osób trzecich, organizowanie i współudział w targach i wy‑
stawach handlowych i reklamowych na rzecz osób trzecich, usługi
internetowe związane z pośrednictwem handlowym w zakresie do‑
stępu do informacji o oferowanych towarach i świadczonych usłu‑
gach poprzez skomputeryzowane przyjmowanie zamówień i zle‑
ceń w celu umożliwienia zainteresowanym osobom brania udziału
w transakcjach handlowych.

(111) 293816
(220) 2016 07 12
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 29
(732) CJ Corporation, Seul, KR.
(540) CJ
(540)

(210) 459025

Kolor znaku: niebieski, czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 05.05.20, 26.13.25, 21.01.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki hipotensyjne, środki
lecznicze, a mianowicie produkty farmaceutyczne przeznaczone
do leczenia zaburzeń narządów zmysłów, środki uspokajające, pre‑
paraty chemiczne do celów farmaceutycznych, enzymy do celów
farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne do celów diagno‑
stycznych, odżywcze suplementy diety, środki przeciwbólowe, mi‑
kroorganizmy do celów medycznych, apteczki pierwszej pomocy,
wyposażone, wata do celów medycznych, żywność dla niemowląt,
mleko w proszku dla niemowląt, cukier mlekowy do celów farmaceu‑
tycznych, pieluchy do celów medycznych, środki owadobójcze, pa‑
pier przeciwmolowy, produkty weterynaryjne, białkowe suplementy
dla zwierząt, odżywcze suplementy diety do użytku w pokarmie dla
zwierząt.
(111) 293817
(220) 2016 07 12
(210) 459030
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK POLMOS SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Grand Maximum
(510), (511) 33 wódka, napoje alkoholowe.
(111) 293818
(220) 2016 07 12
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) AMICI INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AMICI SZTUKA TERAPII
(540)

(210) 459041

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, preparaty chemiczne
do celów sanitarnych, preparaty higieniczne do celów medycznych,
biologiczne preparaty do celów medycznych, farmaceutyki i natural‑
ne środki lecznicze, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamo‑
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wych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wy‑
staw, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, badania rynkowe,
41 nauczanie i szkolenia, organizacja imprez kulturalnych i artystycz‑
nych, organizacja webinarów, organizowanie kongresów i konferen‑
cji w celach kulturalnych i edukacyjnych, 44 fizjoterapia, leczenie
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, ochrona
zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, ośrodki zdrowia, poradnic‑
two związane z terapią zajęciową, profesjonalne doradztwo w zakre‑
sie zdrowia, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi opieki zdrowotnej,
usługi w zakresie zdrowia psychicznego.

(111) 293819
(220) 2016 07 12
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) Takeda GmbH, Konstanz, DE.
(540)
(540)

(210) 459045

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 05.13.01, 02.01.03, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i sanitarne, substancje die‑
tetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, ma‑
teriały opatrunkowe.
(111) 293820
(220) 2016 07 12
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) Takeda GmbH, Konstanz, DE.
(540) AMOL
(540)

(210) 459046

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i sanitarne, substancje die‑
tetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, ma‑
teriały opatrunkowe.
(111) 293821
(220) 2016 04 22
(210) 455366
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) ALLCOMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) unicut
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa,
maszyny drukujące i zszywające, maszyny, narzędzia i urządzenia
do mocowania i łączenia, silniki, układy napędowe i części maszyn,
urządzenia do przenoszenia i transportu, urządzenia do zszywa‑
nia materiałów i skóry jako maszyny, 8 ręcznie sterowane narzę‑
dzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy
i konserwacji, 9 przyrządy miernicze, do wykrywania i monitoro‑
wania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do obróbki za pomocą
energii elektrycznej, urządzenia do badań naukowych i laborato‑
ryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia optyczne,
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wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, urządzenia ochronne, zabezpieczające i sygnaliza‑
cyjne, aparatura i urządzenia w elektryce, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, 16 papier i karton, materiały drukowane, mate‑
riały piśmienne i wyposażenie edukacji‑materiały szkoleniowei in‑
struktażowe, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów.

(111) 293822
(220) 2016 04 22
(210) 455370
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) ALLCOMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) A ALLCOMP
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa,
maszyny drukujące i zszywające, maszyny, narzędzia i urządzenia
do mocowania i łączenia, silniki, układy napędowe i części maszyn,
urządzenia do przenoszenia i transportu, urządzenia do zszywa‑
nia materiałów i skóry jako maszyny, 8 ręcznie sterowane narzę‑
dzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy
i konserwacji, 9 przyrządy miernicze, do wykrywania i monitoro‑
wania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do obróbki za pomocą
energii elektrycznej, urządzenia do badań naukowych i laborato‑
ryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, urządzenia ochronne, zabezpieczające i sygnaliza‑
cyjne, aparatura i urządzenia w elektryce, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, 16 papier i karton, materiały drukowane, mate‑
riały piśmienne i wyposażenie edukacji‑materiały szkoleniowei in‑
struktażowe, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów.
(111) 293823
(220) 2016 05 19
(210) 456670
(151) 2016 12 29
(441) 2016 09 12
(732) OLCZYK MARCIN BIOOLEO COSMETICS, Łódź, PL.
(540) BioOleo cosmetics
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 01.03.01, 03.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 naturalne oleje kosmetyczne, masła kosmetyczne,
kosmetyki, alkalia lotne‑amoniak używane jako detergent, aloeso‑
we preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty jako środki
przeciwpotne, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosme‑
tyczne, bazy do perfum kwiatowych, olejek bergamotowy, olejki
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eteryczne cytrynowe, drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, esencje eteryczne, geraniol, sole do kąpieli do celów
innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki
dla zwierząt, kremy kosmetyczne, kremy wybielające skórę, środki
do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, preparaty do makija‑
żu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, olejek migdałowy,
mleczko kosmetyczne, mydła, mydełka, mydła dezodoryzujące,
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła migdałowe, olejek la‑
wendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów kosme‑
tycznych, olejki do celów perfumeryjnych, preparaty do pielęgnacji
paznokci, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, pomady
do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, preparaty kosme‑
tyczne do rzęs, wazelina do celów kosmetycznych, wazelina kosme‑
tyczna, wosk do wąsów, zestawy kosmetyków, żele do masażu i inne
niż do celów medycznych, naturalny olej arganowy kosmetyczny,
naturalny olej marula kosmetyczny, naturalny olej jojoba kosmetycz‑
ny, naturalny olej ze słodkich migdałów kosmetyczny, naturalny olej
makadamia kosmetyczny, naturalny olej awokado kosmetyczny, na‑
turalny olej kokosowy kosmetyczny, masło shea kosmetyczne, natu‑
ralny olej rycynowy kosmetyczny, naturalny olej sezamowy kosme‑
tyczny .

(111) 293824
(220) 2016 05 24
(210) 456955
(151) 2017 01 11
(441) 2016 08 29
(732) CLICKONOMETRICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Clickonometrics
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 29.01.04, 29.01.06, 29.01.08, 27.05.01, 24.15.01, 15.07.01,
26.01.03, 26.01.22
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwa‑
rzania 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, roz‑
powszechniania ogłoszeń reklamowych, badania rynku oraz badania
opinii publicznej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi
w zakresie: przesyłanie informacji, łączności poprzez terminale kom‑
puterowe, telekomunikacji w zakresie ogłoszeń elektronicznych,
telefonii przewodowej i bezprzewodowej, połączeń internetowych,
w tym poczty elektronicznej, przekazu satelitarnego, obsługi tele‑
konferencji, 42 usługi w zakresie: administrowania stronami kom‑
puterowymi, doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego oraz
analiz systemów komputerowych, instalowania, konserwacji, aktuali‑
zacji i powielania oprogramowania komputerowego, projektowania
oprogramowania oraz systemów komputerowych.
(111) 293825
(220) 2016 06 08
(210) 457609
(151) 2017 01 24
(441) 2016 08 16
(732) ADAMCZEWSKA JOANNA PPHU HANMAR, Łódź, PL.
(540) MIDORI feminine fashion
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08, 26.04.02,
26.04.18, 26.11.01
(510), (511) 25 płaszcze wizytowe, sukienki wizytowe, bluzki wizyto‑
we, spódnice wizytowe, spodnie wizytowe.
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(111) 293826
(220) 2016 06 08
(210) 457612
(151) 2017 01 03
(441) 2016 09 12
(732) PharmGrade Ltd., Rotherham, GB.
(540) Extreme Laboratories
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sa‑
nitarne 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, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię‑
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzy‑
wa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe.
(111) 293827
(220) 2016 06 09
(210) 457643
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) staydrai
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.
(111) 293828
(220) 2016 06 09
(210) 457649
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) KOWALSKI RAFAŁ R.K. CHŁÓD‑KLIM, Legionowo, PL.
(540) CHŁÓD‑KLIM
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, baryłki‑beczki metalowe,
beczki metalowe, belki metalowe, boazeria metalowa, dozowni‑
ki stałe do ręczników metalowe, przewody do drenażu, metalowe,
haki do wieszania kotłów metalowe, haki metalowe, kabiny kąpie‑
lowe metalowe, baseny kąpielowe‑konstrukcje metalowe, kolanka
do rur, metalowe, kominowe trzony metalowe, kominy metalowe,
konstrukcje metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, korki, za‑
krętki metalowe, krany, kurki do beczek metalowe, kratownice meta‑
lowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, nakrętki metalo‑
we, nasadki pierścieniowe na rękojeści z metalu, natryskowe kabiny
do malowania metalowe, nawijarki niemechaniczne do rur giętkich
metalowe, nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe,
nity metalowe, osłony do rur metalowe, pierścienie nagwintowane,
pierścienie oporowe metalowe, plomby, uszczelki ołowiane, płyt‑
ki metalowe‑budownictwo, płytki podłogowe metalowe, podłogi
metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, przewody in‑
stalacyjne rurowe rozgałęźne metalowe, przewody wodociągowe,
metalowe, przewody rurowe, metalowe, rury centralnego ogrzewa‑
nia, metalowe, rury i rurki metalowe, rynny metalowe, pręty meta‑
lowe do spawania, śruby do łączenia przewodów, metalowe, śruby
metalowe, tuby stalowe, metalowe przewody do instalacji wentylacji
i klimatyzacji, zaciski do rur i kabli, metalowe, zaciski‑klamry meta‑
lowe, obejmy do zamocowania rur metalowe, zawory do rur drena‑
żowych metalowe, zawory wodociągowe metalowe, zawory inne
niż części maszyn metalowe, zbiorniki metalowe, zbrojeniowe ma‑
teriały do przewodów rurowych, metalowe, złącza kabli metalowe
nieelektryczne, złączki rur metalowe, 11 agregaty chłodnicze i klima‑
tyzacyjne, aparatura destylacyjna, aparatura i instalacje chłodnicze,
armatura do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, bojlery,
nie będące częściami maszyn, grzejniki do centralnego ogrzewa‑
nia, urządzenia do chlorowania basenów kąpielowych, chłodnictwo
pompy ciepła, aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnice do cieczy
instalacje, aparatura do destylacji, dmuchawy części instalacji do na‑
wiewu, dyfuzory nawadniające kropelkowe urządzenia nawadnia‑
jące, elementy grzejne, filtry powietrza do klimatyzacji, filtry części
instalacji domowych lub przemysłowych, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, bojlery do gazu, genera‑
tory gazu, grzejniki, grzejniki elektryczne, inhalatory sauny, insta‑
lacje do kąpieli, urządzenia klimatyzacyjne, komory instalacje sani‑
tarne, kanały kominowe do kotłów grzewczych, kotły parowe, inne
niż części maszyn, krany, kabiny przenośne do łaźni tureckich, miski
klozetowe WC, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrze‑
wania, natryski, prysznice, kabiny natryskowe, nawilżacze do grzej‑
ników centralnego ogrzewania, kotły do ogrzewaniach, urządze‑
nia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia
elektryczne do ogrzewania, instalacje do wytwarzania pary, piec
kąpielowy, armatura do pieców, zbiorniki chłodzące do pieców, pie‑
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ce inne niż do celów doświadczalnych, piece urządzenia grzewcze],
pisuary armatura sanitarna, instalacje podgrzewacze, podgrzewacze
wody, pompy cieplne, aparatura do dezodoryzacji powietrza, apara‑
tura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna
do uzdatniania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, insta‑
lacje klimatyzacyjne do powietrza, podgrzewacze do powietrza, ste‑
rylizatory do powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, arma‑
tura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów
wodnych lub gazowych, rekuperatory ciepła, rozpylacze, rury kotło‑
we centralnego ogrzewania, rury części instalacji sanitarnych, insta‑
lacje do sauny, sedesy WC, sterylizatory, urządzenia do suszenia rąk
przy umywalkach, dozowniki do środków dezynfekujących do toalet,
termofory, toalety WC, umywalki, urządzenia do kąpieli, urządzenia
zasilające kotły grzewcze, uszczelki do kranów wodociągowych,
wanny do nasiadówek, wanny łazienkowe, wanny łazienkowe, wanny
z wirowym ruchem wody, wężownice części instalacji destylacyjnych
grzewczych lub chłodniczych, urządzenia do tworzenia wirów w wo‑
dzie, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, armatura regula‑
cyjna i zabezpieczająca do urządzeń, instalacje do dystrybucji wody,
instalacje do uzdalniania woda, instalacje do zaopatrywania w wody,
aparatura do podgrzewania wody, instalacje do schładzania wody,
sterylizatory do wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody
pitnej, wodociągowe instalacje, zasobniki ciepła, zasobniki pary, za‑
ślepki do grzejników, zawory kanalizacyjne, zawory mieszalnikowe
do przewodów wodociągowych, zawory regulujące poziom w zbior‑
nikach, zawory termostatyczne części instalacji ogrzewniczych,
zbiorniki ciśnieniowe wody, zespół grzejny powietrzny, zlewozmy‑
waki, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, 17 bawełniana
wata do uszczelniania, pakowania, uszczelki do cylindrów, materiały
filtracyjne‑półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucz‑
nych, korki gumowe, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach,
pierścienie gumowe, przewody giętkie niemetalowe, osłony nieme‑
talowe do rur, taśmy izolacyjne, uszczelki, uszczelki do rur, materiały
uszczelniające, uszczelnienia wodoodporne, pierścienie wodosz‑
czelne, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego
lub z fibry, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki niemetalowe do rur,
37 budowa i konserwacja rurociągów, budownictwo, czyszczenie
i naprawa kotłów, informacja o naprawach, instalacja, konserwa‑
cja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowa‑
nie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy
urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż
agregatów chłodniczych i klimatyzacyjnych, naprawa pomp, pro‑
dukcja agregatów chłodniczych i klimatyzacyjnych, projektowanie
instalacji, projektowanie rozwiązań, zabezpieczanie przed wilgocią
‑budownictwo, 40 informacje o obróbce materiałów, oczyszczanie
powietrza, odświeżanie powietrza, wypożyczanie urządzeń klimaty‑
zacyjnych, wytwarzanie energii.

(111) 293829
(220) 2016 06 09
(210) 457652
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Düsseldorf, DE.
(540) makro DZIEŃ WŁASNEGO BIZNESU!
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoniebieski, żółty, biały, czerwony
(531) 02.09.01, 24.17.04, 26.04.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier, tektura (karton) ujęte w tej klasie, druki, w tym
książki, czasopisma, drukowane materiały informacyjne, ulotki, bro‑
szury, prospekty, biuletyny informacyjne, materiały instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), 35 usługi reklamy, zarządzanie w działalno‑
ści gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, usługi
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w zakresie prac biurowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w odniesieniu do żywności, mebli, odzieży, biżuterii, oprogramowa‑
nia, nakryć głowy, grzejników, obuwia, oświetlenia, tytoniu, sztuć‑
ców, walizek, toreb, parasoli, przyborów toaletowych, pojazdów, na‑
czyń do gotowania, smarów, zastawy stołowej, mebli, gier, zabawek,
materiałów drukowanych, artykułów ogrodniczych, materiałów pi‑
śmiennych, preparatów czyszczących, artykułów sportowych, sprzę‑
tu komputerowego, napojów bezalkoholowych, napojów alkoholo‑
wych, produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, usługi związane
z prowadzeniem rynków hurtowych, hurtowni, supermarketów, skle‑
pów spożywczych i hipermarketów a mianowicie negocjowaniem
i zawieraniem umów odnoszących się do nabywania i wykorzysty‑
wania towarów i usług, prezentacja towarów w mediach komuni‑
kacyjnych w celach handlowych, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, marketing, marketing dotyczący promocji,
marketing dotyczący produktów, usługi promocji sprzedaży, dystry‑
bucja materiałów promocyjnych, usługi programów lojalnościowych
dla usług komercyjnych, promocyjnych i/lub reklamowych, orga‑
nizacja i obsługa imprez w celach handlowych lub reklamowych,
41 edukacja, nauczanie, usługi w zakresie rozrywki, działalność spor‑
towa i kulturalna, organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka),
organizacja imprez i zajęć sportowych i kulturalnych, organizowanie
i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, wystawianie przed‑
stawień na żywo (ujęte w tej klasie), informacje o imprezach w zakre‑
sie rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
sympozjów i seminariów oraz imprez rozrywkowych i kulturalnych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów (edukacja), publikacja
i redagowanie broszur i materiałów informacyjnych zajmujących się
rynkiem hurtowym i detalicznym, w formie drukowanej i elektro‑
nicznej (z wyłączeniem celów reklamowych).

(111) 293830
(220) 2016 06 09
(210) 457658
(151) 2017 01 18
(441) 2016 08 29
(732) POLINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różyniec, PL.
(540) POLINER
(510), (511) 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające,
włókna nasycone żywicami syntetycznymi do izolacji, tkaniny na‑
sączone żywicami do wytwarzania komponentów, tkaniny z włók‑
na węglowego nasączone żywicami, włókna nasycone żywicami
syntetycznymi do użytku w produkcji, taśmy z włókien szklanych
impregnowanych żywicą epoksydową, do izolacji, panele kompo‑
zytowe posiadające właściwości izolacyjne, kompozyty z tworzyw
sztucznych po recyklingu, żywica naturalna w stanie surowym lub
półobrobionym, 35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia
hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego
oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej artykuły i ma‑
teriały izolacyjne i zabezpieczające, włókna nasycone żywicami syn‑
tetycznymi do izolacji, tkaniny nasączone żywicami do wytwarzania
komponentów, tkaniny z włókna węglowego nasączone żywicami,
włókna nasycone żywicami syntetycznymi do użytku w produkcji,
taśmy do izolacji z włókien szklanych impregnowanych żywicą epok‑
sydową, panele kompozytowe posiadające właściwości izolacyjne,
kompozyty z tworzyw sztucznych po recyklingu, żywicę naturalną
w stanie surowym lub półobrobionym.
(111) 293831
(220) 2016 06 10
(151) 2017 01 04
(441) 2016 09 12
(732) SIERAKOWSKA MAŁGORZATA, Rawicz, PL.
(540) Akademia Języków Obcych EUROKONTAKT
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, niebieski
(531) 01.05.02, 01.05.03, 01.05.15, 27.05.01, 29.01.13

(210) 457684
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(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy rynkowe, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradz‑
two w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji i za‑
rządzania działalnością gospodarczą, 41 nauczanie języków obcych,
kursy językowe, kursy korespondencyjne języków obcych, prowa‑
dzenie szkół językowych, usługi tłumaczeń, organizowanie konfe‑
rencji, kongresów, sympozjów, seminariów w zakresie nauczania
języków obcych, prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów,
seminariów w zakresie nauczania języków obcych, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
porady w zakresie kształcenia, porady w zakresie edukacji, 42 prowa‑
dzenie portalu internetowego w zakresie języków obcych.

(111) 293832
(220) 2016 06 10
(210) 457710
(151) 2017 02 01
(441) 2016 10 10
(732) FENEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siechnice, PL.
(540) Fenedo
(510), (511) 6 metalowe: materiały budowlane, przenośne konstruk‑
cje budowlane, drzwi, 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 bu‑
dowlane, stolarka otworowa, okna, drzwi i futryny, drzwi antywłama‑
niowe, okucia drzwi i okien, ścianki, parapety, konstrukcje przenośne,
35 pośrednictwo handlowe, reklama, marketing, wyceny handlowe,
udzielanie informacji handlowej, promocja sprzedaży dla osób trze‑
cich, 37 usługi ogólnobudowlane, roboty budowlane w zakresie
wznoszenia budynków, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo
przemysłowe, budowa pawilonów i sklepów targowych, budowa
i naprawy magazynów, rozbiórka i burzenie budynków, czyszczenie
budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, izolo‑
wanie budynków, uszczelnianie budynków, zabezpieczanie przed
korozją, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, udzielanie infor‑
macji budowlanej, udzielanie informacji o materiałach budowlanych,
udzielanie informacji o naprawach, usługi budowlane wykończenio‑
we, montaż okien, drzwi, parapetów, żaluzji, rolet, malowanie, muro‑
wanie, nitowanie, czyszczenie okien, montaż rusztowań, tapetowa‑
nie, tynkowanie, naprawa zamków, nadzór budowlany, techniczny,
usługi budowlane, usługi konstrukcyjne, roboty wykończeniowe,
montaż i wymiana stolarki otworowej, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, 40 obróbka drewna,
frezowanie, heblowanie, udzielanie informacji o obróbce materia‑
łów, polerowanie, ścieranie, szlifowanie, kompletowanie materiałów
na zamówienie.
(111) 293833
(220) 2016 06 10
(210) 457713
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) MARR CONSTRUCTION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) MARR Construction Group
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 19 przenośne konstrukcje budowlane niemetalowe,
budynki niemetalowe przenośne, domy przenośne niemetalowe,
altany niemetalowe, baraki niemetalowe, baseny kąpielowe nieme‑
talowe, drewno budowlane, cement, gips, beton, betonowe elemen‑
ty budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe
materiały budowlane, konstrukcje pokryć dachowych niemetalowe,
drewno budowlane, dachówki niemetalowe, rury niemetalowe, za‑
wory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, pokry‑
cia nawierzchni dróg, asfalt, materiały niemetalowe do oznakowania
dróg, niemetalowe elementy wykończeniowe dla budownictwa
technicznego i mieszkaniowego, szkło izolacyjne, szkło budowlane,
budowlane konstrukcje kominowe i wentylacyjne dla budownictwa,
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niemetalowe przewody dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyj‑
nych, okna niemetalowe, piasek, profile niemetalowe dla budow‑
nictwa, schody niemetalowe, stopnie niemetalowe, belki stropowe
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, obudowy kominkowe
niemetalowe, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działal‑
ności gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi dotyczące za‑
rządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi
doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością go‑
spodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa specjalistyczne‑
go w sprawach działalności gospodarczej budowlanej i handlowej,
pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
budowlanej i handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania
personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachun‑
kowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu materia‑
łów budowlanych, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw w celach han‑
dlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie
marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publi‑
kowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiora‑
mi informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach da‑
nych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów,
wycena działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, audyt
działalności gospodarczej, pozyskiwania informacji o działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków,
wycena działalności gospodarczej, 37 usługi budowlane, budowa
domów wielo oraz jednorodzinnych, budowa obiektów przemysło‑
wych, budowa obiektów usługowo‑handlowych, usługi budowlane
dotyczące infrastruktury technicznej, prace remontowe, prace kon‑
serwacyjne, prace wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne,
usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i napra‑
wa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie
nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłama‑
niowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego
robót budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie
i naprawa wind.

(111) 293834
(220) 2016 06 13
(210) 457742
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA URZĄ POCZTOWY
WARSZAWA 42, Warszawa, PL.
(540) Pocztowe Fundusze Inwestycyjne
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania pro‑
gramów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz da‑
nych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wy‑
szukiwania informacji dla osób trzecich, usługa administrowania call
center na rzecz osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów
reklamowych, reklamy korespondencyjnej, zbierania, adresowania
i kopertowanie towarów (prace biurowe), gromadzenia dokumen‑
tów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania
dokumentów, usługi doradcze związane z elektronicznym przetwa‑
rzaniem danych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar‑
czej dotyczącej administrowania technologią informacyjną, 36 usłu‑
gi bankowe, bankowość internetowa, bankowość elektroniczna,
działalność monetarna, wymiana pieniędzy, operacje walutowe,
usługi wpłat na rachunki bankowe, usługi monetarne, usługi pośred‑
nictwa 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 elektronicz‑
nego, 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 ra‑
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chunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności,
obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bez‑
gotówkowej, obsługa kart pre‑paid, w tym obsługa płatności elek‑
tronicznych powstałych przez płatność pre‑paid, obsługa kart, kart
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicz‑
nych kart płatniczych, usługi finansowe, usługi sprzedaży jednostek
funduszy inwestycyjnych, tworzenie, administrowanie i zarządzanie
funduszami inwestycyjnym, usługi transferu i transakcji w dziedzi‑
nie funduszy inwestycyjnych, ściąganie należności / wierzytelno‑
ści, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym
drogą telekomunikacyjną, przesyłanie środkami elektronicznymi
informacji dotyczących inwestycji kapitałowych, usługi zabezpie‑
czania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on‑line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, doradztwo w sprawach ubezpie‑
czeniowych, doradztwo kredytowe, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi bankowości
on‑line polegające na umożliwieniu: dokonywania operacji banko‑
wych, dostępu do konta bankowego, wykonywania umów.

(111) 293835
(220) 2016 06 13
(210) 457745
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA URZĄ POCZTOWY
WARSZAWA 42, Warszawa, PL.
(540) Pocztowe Fundusze Inwestycyjne
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 22.01.05, 22.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania pro‑
gramów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz
danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich, usługa administrowania
call center na rzecz osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów
reklamowych, reklamy korespondencyjnej, zbierania, adresowania
i kopertowanie towarów (prace biurowe), gromadzenia dokumentów
w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania do‑
kumentów, usługi doradcze związane z elektronicznym przetwarza‑
niem danych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
dotyczącej administrowania technologią informacyjną, 36 usługi
bankowe, bankowość internetowa, bankowość elektroniczna, dzia‑
łalność monetarna, wymiana pieniędzy, operacje walutowe, usługi
wpłat na rachunki bankowe, usługi monetarne, usługi pośrednictwa
finansowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie elektro‑
nicznych 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 kredyto‑
wych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, usłu‑
gi finansowe, usługi sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych,
tworzenie, administrowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnym,
usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy inwestycyjnych,
ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków
finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, przesyłanie
środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapita‑
łowych, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków
finansowych/pieniężnych i transakcji on‑line, obsługa rozliczeń i reje‑
stracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo kredytowe, informacja fi‑
nansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi
bankowości on‑line polegające na umożliwieniu: dokonywania opera‑
cji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania umów.
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(111) 293836
(220) 2016 06 13
(210) 457746
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA URZĄ POCZTOWY
WARSZAWA 42, Warszawa, PL.
(540) Pocztowe Fundusze Inwestycyjne
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 22.01.05, 22.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania pro‑
gramów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz da‑
nych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wy‑
szukiwania informacji dla osób trzecich, usługa administrowania call
center na rzecz osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów
reklamowych, reklamy korespondencyjnej, zbierania, adresowania
i kopertowanie towarów (prace biurowe), gromadzenia dokumen‑
tów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania
dokumentów, usługi doradcze związane z elektronicznym przetwa‑
rzaniem danych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar‑
czej dotyczącej administrowania technologią informacyjną, 36 usłu‑
gi bankowe, bankowość internetowa, bankowość elektroniczna,
działalność monetarna, wymiana pieniędzy, operacje walutowe,
usługi wpłat na rachunki bankowe, usługi monetarne, usługi pośred‑
nictwa 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 elektronicz‑
nego, 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 ra‑
chunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności,
obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bez‑
gotówkowej, obsługa kart pre‑paid, w tym obsługa płatności elek‑
tronicznych powstałych przez płatność pre‑paid, obsługa kart, kart
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicz‑
nych kart płatniczych, usługi finansowe, usługi sprzedaży jednostek
funduszy inwestycyjnych, tworzenie, administrowanie i zarządzanie
funduszami inwestycyjnym, usługi transferu i transakcji w dziedzi‑
nie funduszy inwestycyjnych, ściąganie należności / wierzytelno‑
ści, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym
drogą telekomunikacyjną, przesyłanie środkami elektronicznymi
informacji dotyczących inwestycji kapitałowych, usługi zabezpie‑
czania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on‑line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, doradztwo w sprawach ubezpie‑
czeniowych, doradztwo kredytowe, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi bankowości
on‑line polegające na umożliwieniu: dokonywania operacji banko‑
wych, dostępu do konta bankowego, wykonywania umów.
(111) 293837
(220) 2016 06 13
(151) 2017 01 03
(441) 2016 07 18
(732) FERROKOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) F ferroKOLOR Sp. z o.o.
(540)

(210) 457748

(531) 26.01.01, 26.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 surowce mineralne, tlenki metali, 2 pigmenty, barw‑
niki, emalie (lakiery), emalie do malowania, farby, lakiery, powłoki,
zaprawy cementowe, nity, 19 betony barwione, cement barwiony,
kamienie sztuczne, powłoki materiałów budowlanych, powłoki ce‑
mentowe ognioodporne, spoiwa do murów, zaprawy murarskie.
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(111) 293838
(220) 2016 06 13
(210) 457749
(151) 2017 01 04
(441) 2016 09 12
(732) FERROKOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) FERROKOLOR
(510), (511) 1 surowce mineralne, tlenki metali, kity zawarte w tej kla‑
sie, 2 pigmenty, barwniki, emalie jako lakiery, emalie do malowania,
farby, lakiery, powłoki, 19 betony barwione, cement barwiony, ka‑
mienie sztuczne, powłoki materiałów budowlanych, powłoki cemen‑
towe ognioodporne, spoiwa do murów, zaprawy murarskie, zaprawy
cementowe.
(111) 293839
(220) 2016 06 13
(210) 457757
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator, PL.
(540) PROTECH
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, konstrukcje stalo‑
we, metalowe płyty budowlane i konstrukcyjne, blachy, zwłasz‑
cza blachy stalowe, druty z metalu, elementy metalowe stolarki
budowlanej, konstrukcje metalowe i ich części, drobne przedmio‑
ty metalowe, metalowe panele do bram segmentowych i roleto‑
wych, metalowe wyroby gotowe, cysterny, pojemniki i zbiorniki
metalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, metalowe
konstrukcje przenośne, kontenery metalowe, palety załadowcze
i transportowe metalowe, przenośne metalowe konstrukcje bu‑
dowlane, rury i tuby metalowe, materiały metalowe do instalacji
centralnego ogrzewania, sanitarnych i wodociągowych, 7 maszyny
budowlane, stolarskie, części, elementy i osprzęt do nich, maszy‑
ny i mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny,
maszyny do rozdrabniania, granulowania, prasowania i brykieto‑
wania produktów roślinnych i drzewnych oraz maszyny do spalania
różnego typu odpadów gospodarczych i przemysłowych, maszyny
do suszenia, dmuchawy, zwłaszcza do sprężania, zasysania i trans‑
portu produktów roślinnych i drzewnych, maszyny do mielenia
produktów rolniczych, urządzenia do mieszania pasz, urządzenia
do przeładunku, 11 bojlery, rury do instalacji centralnego ogrze‑
wania, grzejniki, grzejniki i kotły do centralnego ogrzewania, kotły
grzewcze na paliwo stałe, ciekłe i gazowe, korpusy grzewcze, urzą‑
dzenia zasilające do kotłów grzewczych, paleniska, ruszty do pa‑
lenisk, piece, pojemniki chłodnicze, wymienniki ciepła, zasobniki
ciepła, zasobniki pary, elementy grzejne, nawilżacze do grzejników
centralnego ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwa sta‑
łe, płynne lub gazowe, instalacje do wytwarzania pary, wytwornice
pary, armatura do pieców, ruszty do pieców, wyposażenie palenisk,
wyposażenie pieców, płyty grzejne, instalacje grzewcze i klimaty‑
zacyjne w pojazdach, pompy cieplne, rekuperatory ciepła, zasuwy
kominowe, zaślepki do grzejników, zbiorniki ciśnieniowe wody,
zespół grzejny powietrzny, urządzenia do oświetlania, wentylacji,
zasilania wodą i do celów sanitarnych, zbiorniki ciśnieniowe do ga‑
zów i cieczy, zespoły nawaniania gazu, systemy bezpieczeństwa
instalacji gazowych, instalacje i maszyny do chłodzenia, urządzenia
klimatyzacje, urządzenia i instalacje do suszenia, wyciągi wentyla‑
cyjne, urządzenia do oświetlania, instalacje sanitarne, lampy sło‑
neczne, piece słoneczne, latarki na energię słoneczną, termiczne
kolektory słoneczne, urządzenia do gromadzenia i przetwarzania
energii słonecznej, 35 sprzedaż za pośrednictwem środków ko‑
munikacji elektronicznej oraz zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów (z wyłączeniem ich transportu) pozwalające na‑
bywcy wygodnie je oglądać i kupować u hurtownika i w sklepie
z kotłami centralnego ogrzewania, urządzeniami do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacjami sanitarnymi,
lampami słonecznymi, piecami słonecznymi, latarkami na energię
słoneczną, termicznymi kolektorami słonecznymi, urządzeniami
do gromadzenia i przetwarzania energii słonecznej, armaturą i ma‑
teriałami do instalacji grzewczych centralnego ogrzewania oraz
maszynami i artykułami budowlanymi i do produkcji rolnej, usługi
w zakresie reklamy, pokazy towarów, promocja sprzedaży, badanie
rynku i opinii publicznej, usługi agencji importowo‑eksportowych,
37 usługi w zakresie instalowania, serwisu, czyszczenia i naprawy
kotłów grzewczych, instalowania konstrukcji metalowych, usługi
remontowe, instalowanie i konserwacja oraz naprawy maszyn dla
przemysłu ciężkiego, usługi montażu i naprawy instalacji wenty‑
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lacyjnych, klimatyzacyjnych, instalacji wodno
‑kanalizacyjnych,
instalacji gazowych oraz centralnego ogrzewania, usługi budowy
i konserwacji rurociągów, usługi hydrauliczne, usługi konserwacji
i naprawy palników, usługi instalowania i naprawy pieców, usłu‑
gi naprawy pomp, usługi w zakresie montażu i serwisu urządzeń
do instalacji solarnej, aparatury i urządzeń do uzdatniania wody,
usługi instalowania oraz naprawy kolektorów słonecznych i insta‑
lacji do ogrzewania za pomocą kolektorów słonecznych, instalowa‑
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, 40 usługi nie ujęte w innych
klasach, polegające na mechanicznej lub chemicznej obróbce lub
przekształcaniu przedmiotów, usługi związane z obróbką mate‑
riałów, takie jak: usługi polegające na cięciu, kształtowaniu, pole‑
rowaniu przez ścieranie lub pokrywaniu metalami, chromowanie
zderzaków pojazdów silnikowych, powlekanie metali, obróbka pla‑
styczna metali, obróbka skrawaniem metali, cięcie, gięcie, kucie,
toczenie, szlifowanie, wypalanie, spawanie, lutowanie i hartowanie
metali, cięcie plazmowe metali, cięcie laserem i strumieniem wody,
obróbka metali, usługi w zakresie obróbki: galwanicznej, cieplnej
i cieplno
‑chemicznej metali, obróbka mechaniczna elementów
metalowych: zginanie i kantowanie blach, cięcie blach, obróbka
powierzchni blach: polerowanie, platerowanie, usługi w zakresie
obróbki mechanicznej metali: frezowanie, wiercenie, szlifowanie,
ukosowanie palnikiem, usługi w zakresie obróbki: kowalskiej, ślu‑
sarskiej, spawalniczej i skrawania, trasowanie laserem, obróbka
drewna, usługi stolarsko‑ ciesielskie.

(111) 293840
(220) 2016 06 13
(210) 457758
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 29
(732) PMKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przodkowo, PL.
(540) DELIKATESY LAWARO
(540)

Kolor znaku: czerwony, grafitowy
(531) 02.09.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego towarami z branży spo‑
żywczej.
(111) 293841
(220) 2016 06 13
(210) 457759
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 29
(732) PMKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przodkowo, PL.
(540) DELIKATESY LAWARO
(540)

Kolor znaku: grafitowy, biały, czerwony
(531) 02.09.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego towarami z branży spo‑
żywczej.
(111) 293842
(220) 2016 06 13
(210) 457760
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 29
(732) PMKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przodkowo, PL.
(540) DELIKATESY LAWARO
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(540)

Kolor znaku: grafitowy, czerwony, biały
(531) 02.09.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego towarami z branży spo‑
żywczej.
(111) 293843
(220) 2016 06 13
(210) 457761
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 29
(732) PMKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przodkowo, PL.
(540) DELIKATESY LAWARO
(540)

Kolor znaku: czerwony, grafitowy
(531) 02.09.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego towarami z branży spo‑
żywczej.
(111) 293844
(220) 2016 06 13
(210) 457775
(151) 2017 01 17
(441) 2016 07 18
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Nie musisz być skazany. Uwolni Cię LAREMID
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suple‑
menty diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(111) 293845
(220) 2016 06 13
(210) 457787
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) The Cure Dermatological Institute by Oceanic
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne: kosmetyki, kosmetyki do pie‑
lęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, preparaty do pie‑
lęgnacji skóry, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka,
żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum
do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne
do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłonecz‑
ne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła,
środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki per‑
fumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i anty‑
perspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji
ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe.
(111) 293846
(220) 2016 06 13
(210) 457797
(151) 2017 01 03
(441) 2016 07 18
(732) MICHNA MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ropuchy, PL.
(540) MICHNA MEAT
(540)

Kolor znaku: błękitny, niebieski, pomarańczowy
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso wędzone, mięso mielone, mięso świeże, mięso
konserwowane, mięso mrożone, smażone mięso, paczkowane mięso,
mięso solone, mięso kiełbasiane, suszone mięso, mięso z indyka, mię‑
so i wędliny, mięso gotowe do spożycia, mięso pokrojone w plastry,
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mięso w puszce, przyrządzone mięso konserwowe w puszcze, gotowe
posiłki z mięsa, buliony mięsne, burgery mięsne, ekstrakty mięsne, ga‑
laretki mięsne, konserwy mięsne, steki z mięsa, potrawy mięsne go‑
towane, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne,
mięsne nadzienia do ciast, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pul‑
pety mięsne, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z mięsa, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, 39 dostawa żywności,
transport żywności, pakowanie żywności, magazynowanie żywności.

(111) 293847
(220) 2016 06 13
(210) 457815
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) WYSZYŃSKI MIŁOSZ BEST SHOP EVER, Tarnów, PL.
(540) pepegi
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 buty, odzież, 35 sprzedaż detaliczna obuwia, wyro‑
bów tekstylnych i skórzanych, zegarków, zegarów i biżuterii w wy‑
specjalizowanych sklepach oraz poza siecią sklepów, straganami
i targowiskami, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprze‑
daży wysyłkowej lub Internet.
(111) 293848
(220) 2016 06 14
(210) 457819
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) UNIBAIL‑RODAMCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) click&eat
(540)

(531) 17.01.02, 11.01.03, 11.01.04, 11.01.05, 27.05.01, 26.04.04,
26.04.07, 26.04.16
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogra‑
mowanie użytkowe do telefonów komórkowych, 16 papier, tektura
i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, druki, mate‑
riały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), ma‑
teriały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych kla‑
sach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, artykuły
papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze, torby, opakowania z pa‑
pieru, tektury, mapy, przewodniki turystyczne, foldery, artykuły biu‑
rowe, spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy, ołówki,
pióra, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących towa‑
rów: spożywczych, obuwniczych, odzieżowych, kosmetycznych,
chemicznych, sanitarnych, farmaceutycznych, jubilerskich, zegarmi‑
strzowskich, dekoracyjnych, artykułów gospodarstwa domowego,
oświetleniowych, budowlanych, fotograficznych, elektronicznych,
muzycznych, fotograficznych, biurowych, szkolnych, wyroby ze skó‑
ry i imitacji skóry, meble, produkty chemiczne, kleje, farby, pokosty,
barwniki, zaprawy, folie i formy dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, środki wybielające, środki do prania, czyszczenia, mydła,
artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały oświetleniowe, świece,
produkty farmaceutyczne, środki sanitarne, substancje dietetyczne,
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
materiały budowlane, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie
ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, urządze‑
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nia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, ki‑
nematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyj‑
ne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształ‑
cania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automa‑
ty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych moneta‑
mi, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania da‑
nych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodze‑
nia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sani‑
tarne, sztuczne ognie, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane
nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmi‑
strzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, kar‑
ton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, fo‑
tografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie,
matryce drukarskie, skóra i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji
skóry, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze,
uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane, meble, lustra,
ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości,
kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepio‑
litu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory ku‑
chenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie
i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty
na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, dywany, chodniki
i inne towary do pokrywania podłóg, gry i zabawki, artykuły sporto‑
we i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukier‑
nicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),przyprawy, lód,
produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce i warzywa, nasio‑
na, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, napoje alko‑
holowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, przybory dla
palaczy, pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupo‑
wanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów spożywczych,
obuwniczych, odzieżowych, kosmetycznych, chemicznych, sanitar‑
nych, farmaceutycznych, jubilerskich, zegarmistrzowskich, dekora‑
cyjnych, artykułów gospodarstwa domowego, oświetleniowych,
budowlanych, fotograficznych, elektronicznych, muzycznych, po‑
zwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym skle‑
pie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmo‑
wanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, usługi badania
rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie
nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelo‑
wych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębior‑
stwami handlowymi na własną rzecz, jak i osób trzecich, reklama,
zarządzanie w działalności handlowej na własną rzecz, jak i osób
trzecich, administrowanie działalności handlowej na własną rzecz,
jak i osób trzecich, prace biurowe, zarządzanie i administracja nieru‑
chomościami w celach handlowych dla osób trzecich, doradztwo
i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie nierucho‑
mościami na własną rzecz, jak i osób trzecich, marketing, organiza‑
cja i przeprowadzenie promocji sprzedaży oraz doradztwo w tym
zakresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, informacja handlowa i doradztwo w zakresie reklamy,
organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz
sportowych w celach handlowych i reklamowych, dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogło‑
szeń lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług, usługi w za‑
kresie zamówień na rzecz osób trzecich, administrowanie i zarzą‑
dzanie kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi
i rozrywkowymi, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi
dotyczące majątku nieruchomego (nieruchomości), zarządzanie
nieruchomościami, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finanso‑
we w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu,
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wynajem powierzchni biurowych, handlowych i usługowych, wyna‑
jem nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nierucho‑
mego, usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa w spra‑
wach związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji
pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, prowadze‑
nie biur i nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarzą‑
dzanie nieruchomościami, usługi finansowania kupna na raty, po‑
średnictwo w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie
zbiórek na cele dobroczynne, usługi wyceny finansowej, prowadze‑
nie rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem,
kupnem lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości,
usługi dotyczące windykacji, usługi płatnicze świadczone za po‑
średnictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunika‑
cyjnych, 37 usługi budowlane, naprawy nieruchomości, usługi insta‑
lacyjne dotyczące nieruchomości, montaż i naprawy budynków
i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, infor‑
macja budowlana, sprzątanie budynków, usługi punktów pralni‑
czych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstru‑
owanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy
obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy ma‑
szyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy insta‑
lacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa i wy‑
miana opon samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń
przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy
urządzeń łączności w tym telefonów, 39 transport, pakowanie i skła‑
dowanie towarów, organizowanie podróży, wynajmowanie garaży,
wynajmowanie powierzchni parkingowych, wynajmowanie maga‑
zynów, transport towarów do nabywcy, pakowanie towarów, 41 na‑
uczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
oraz organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych
oraz sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawo‑
dów sportowych, usługi klubów fitness, klubów gier komputero‑
wych, kręgielni, sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konfe‑
rencji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków.

(111) 293849
(220) 2016 06 14
(210) 457821
(151) 2017 01 11
(441) 2016 08 16
(732) KĘDZIERSKA KATARZYNA KANCELARIA PATENTOWA,
Warszawa, PL.
(540) SZAFA MINIMALISTKI
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania w dziedzinie działal‑
ności gospodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
dystrybucja materiałów reklamowych, doręczanie gazet osobom
trzecim, działalność artystyczna, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, wyceny, komputerowe zarządzanie plika‑
mi, pośrednictwo w sprzedaży, prezentowanie produktów i usług,
również w mediach i on‑line, dla celów sprzedaży, obróbka tekstów,
usługi reklamowe on‑line i off‑line, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, produkcja filmów reklamowych, pro‑
jektowanie materiałów reklamowych, public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, sprzedażowych i reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż, sprzedaż hurtowa
i detaliczna, prowadzenie sprzedaży poprzez sklepy on‑line i off‑line,
udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich, zapewnia‑
nie platformy internetowej dla nabywców lub sprzedawców towa‑
rów i usług, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, doradztwo specja‑
listyczne, konsulting, fotografie, fotoreportaże, fotograficzne usługi,
informacja o edukacji, instruktaże, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, montaż taśm wideo, nauczanie, nauczanie
korespondencyjne, nauczanie poprzez platformę internetową, orga‑
nizowanie i prowadzenie balów, warsztatów, konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, szkoleń, zjazdów, konkursów, loterii, kursy
on‑line, również w formie video, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów
innych niż reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, vi‑
deo, publikacje elektroniczne on‑line książek, periodyków, czaso‑
pism i wszelkich innych materiałów o charakterze artystycznym
bądź edukacyjnym, publikowanie elektroniczne on‑line do pobrania
i nie do pobrania, publikowanie książek i wszelkich innych materia‑
łów o charakterze artystycznym bądź edukacyjnym, publikowanie
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tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi reporterskie, sprawdzia‑
ny edukacyjne, studia filmowe i fotograficzne, telewizyjne programy
rozrywkowe, usługi trenerskie, wypożyczanie książek i wszelkich
innych materiałów o charakterze artystycznym bądź edukacyjnym,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych.

(111) 293850
(220) 2016 06 14
(210) 457844
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) SOLLARIS TBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisławów Pierwszy, PL.
(540) DIATOMIT
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 ziemia okrzemkowa, 3 kosmetyki, zasypki do ciała, ma‑
ści nielecznicze, 5 suplementy żywnościowe, mineralne suplementy
diety, maści lecznicze.
(111) 293851
(220) 2016 07 12
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) Takeda GmbH, Konstanz, DE.
(540)

(210) 459048

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski, żółty, czerwony,
fioletowy, jasnozielony, zielony
(531) 19.03.24, 05.05.23, 20.07.05, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i sanitarne, substancje die‑
tetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, ma‑
teriały opatrunkowe.
(111) 293852
(220) 2016 07 28
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) WACŁAWIK PIOTR, Warszawa, PL.
(540) Vocatio
(540)

(210) 459709

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne,
do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach
komputerowych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publi‑
kacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, książki audio,
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książki zapisane na płytach, książki w formacie cyfrowym do pobierania
z Internetu, nagrania muzyczne, nagrania audio i wideo, nagrania mul‑
timedialne, nagrane filmy, nagrane płyty DVD, nagrane płyty VCD, na‑
grane płyty kompaktowe [płyty CD], 16 publikacje drukowane, książki,
materiały drukowane, 41 usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usłu‑
gi wydawnicze), usługi publikacji, muzyczne usługi wydawnicze, udo‑
stępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji online,
publikacja i redagowanie książek, przygotowywanie tekstów do publi‑
kacji, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych.

(111) 293853
(220) 2016 08 22
(210) 460559
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) RĄCZY MARCIN FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA SDM,
Rzeszów, PL.
(540) SDM
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 8 nożyczki, nożyczki do papieru, nożyczki profilowane,
nożyczki dla dzieci, noże, noże składane, noże uniwersalne, scyzoryki,
scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami, 16 przybory szkolne [arty‑
kuły piśmienne], pudełka z farbami [artykuły szkolne], artykuły biurowe,
nawilżacze [artykuły biurowe], zszywacze [artykuły biurowe], aktówki
[artykuły biurowe], segregatory [artykuły biurowe], biurowe artykuły
papiernicze, dziurkacze [artykuły biurowe], pióra i długopisy [artykuły
biurowe], bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], korek‑
tory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe],
zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], dozowniki taśmy
przylepnej [artykuły biurowe], taśma przylepna (dozowniki-) [artyku‑
ły biurowe], kasetki na papeterię [artykuły biurowe], tablice na notatki
[artykuły biurowe], tacki na dokumenty [artykuły biurowe], noże do pa‑
pieru [artykuły biurowe], ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe],
sortowniki [stojaki] na dokumenty [artykuły biurowe], nawilżacze do po‑
wierzchni klejących [artykuły biurowe], zeszyty, szkolne zeszyty, zeszyty
ćwiczeń, zeszyty nutowe, zeszyty do ćwiczeń, zeszyty do nut, czyste pa‑
pierowe zeszyty, zeszyty z indeksem, zeszyty na wypracowania, zeszyty
do pisania, zeszyty do kaligrafii, zeszyty ćwiczeń z naklejkami, okładki
na zeszyty ćwiczeń, zeszyty do zapisywania danych, zeszyty do pisania
lub rysowania, bibuły, serpentyny z krepiny, krepina, krepina do użytku
domowego, bloki papierowe, bloki księgowe, bloki listowe, bloki do pi‑
sania, bloki [artykuły papiernicze], nalepki, nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], ekierki, linijki, linijki do rysowania, linijki rysownicze [kre‑
ślarskie], piórniki, skórzane piórniki na ołówki, piórniki pudełka na przy‑
bory do pisania, atrament, atrament do pisania, pióra [na atrament],
stemple na atrament, atrament do narzędzi piśmienniczych, przyrządy
do usuwania atramentu, wkłady atramentowe do piór wiecznych, na‑
boje z atramentem do przyborów piśmienniczych, tusz kreślarski, tusze
do znakowania, kreda, kreda kolorowa, kreda szkolna, kreda do koloro‑
wania, kreda do pisania, kreda do rysowania, kreda do znakowania, kre‑
da w sprayu, tablice [do pisania kredą], kreda do użytku przez artystów,
krzywiki, krzywiki rysownicze, krzywiki do szkicowania, rysiki, grafity
do ołówków, kredki ołówkowe, pastele [kredki], kredki świecowe, kredki
do kolorowania, akwarele, torby papierowe, pędzle, pędzle artystyczne,
pędzle do pisania, pędzle malarskie dla artystów, pędzle do nanoszenia
farb, modelina polimerowa, pinezki, pinezki kreślarskie, pinezki z meta‑
lu, pinezki [artykuły papiernicze], pinezki do deski kreślarskiej, pinezki
do tablicy korkowej, szpilki do znakowania, szpilki [artykuły papiernicze],
cyrkle, cyrkle kreślarskie, pióra kulkowe, pióra żelowe, pióra wieczne,
pudełka na pióra, podpórki na pióra, stalówki, stalówki do przyborów
do pisania, ołówki, ołówki węglowe, ołówki korekcyjne, ołówki koloro‑
we, ołówki automatyczne, ołówki akwarelowe, ołówki na grafit [ołówki
automatyczne], pojemniki na ołówki, ołówki do rysowania, kolorowe
ołówki grafitowe, ołówki automatyczne z wkładem grafitowym, pu‑
dełka na pióra i ołówki, podstawki na długopisy i ołówki, gumki, gumki
do ścierania, temperówki, temperówki do ołówków, elektryczne tempe‑
rówki do ołówków, temperówki do ołówków, mechaniczne, zakreślacze,
flamastry zakreślacze, mazaki, flamastry, flamastry ścieralne, markery,
pisaki, markery do dokumentów, długopisy kolorowe, pióra i długopisy,
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pojemniki na długopisy, pudełka na pióra i długopisy, okładki książkowe,
okładki na akta, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], druki, formula‑
rze [blankiety, druki], teczki na dokumenty, teczki [artykuły papiernicze],
spinacze biurowe, spinacze do pieniędzy, spinacze do papieru, pojem‑
niki i stojaki na spinacze do papieru, elektryczne dziurkacze [sprzęt biu‑
rowy], elektryczne zszywacze biurowe, rozszywacze, zszywki biurowe,
zszywki [artykuły papiernicze], naklejki, notesy, notesy kieszonkowe,
notesy na zapiski, pamiętniki, dzienniki, taśmy barwiące, kartki świą‑
teczne, przylepne kartki na notatki, czyste kartki do notowania, kartki
do opakowań na prezenty, kartki z życzeniami, kartki okolicznościowe,
koperty [artykuły piśmienne], koszulki na dokumenty do użytku biuro‑
wego, segregatory na luźne kartki, skoroszyty i segregatory, skoroszyty
do dokumentów, klej biurowy, taśma klejąca, palety dla malarzy, papier,
papier milimetrowy, papier parafinowany, papier katalogowy, papier
offsetowy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty indeksowe,
karty pocztowe, kalendarze, kalendarze na biurko, kalendarze kieszon‑
kowe, kalendarze ścienne, kalendarze z kartkami do wyrywania, klipsy
do listów, klipsy metalowe do banknotów, klipsy do piór i długopisów,
podkładki do pisania z klipsem, rolki do kas sklepowych, rolki do taśm
barwiących, karton, kolorowy karton, papier i karton, pudełka karto‑
nowe, torebki na kanapki [papierowe], folie z pęcherzykami powietrza,
folie bąbelkowe do pakowania, folie do okładania książek, ręczniki pa‑
pierowe, chusteczki do nosa [papierowe], papier toaletowy w rolkach,
papier kserograficzny, papier samoprzylepny, 35 usługi prowadzenia
sprzedaży hurtowej i/lub detalicznej oraz poprzez Internet towarów
wymienionych w klasach 8‑mej i 16‑tej.

(111) 293854
(220) 2016 12 14
(210) 465165
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) CHIAS BROTHERS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) CHIAS
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 napoje mleczne, koktajle mleczne, puddingi na ba‑
zie mleka, kompoty, nasiona jadalne, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie orzechów, batony na bazie orzechów, 30 ciasta,
ciastka, wyroby cukiernicze, napoje kawowe, kawa jako napój, napo‑
je kakaowe, kakao jako napój, napoje herbaciane, herbata jako napój,
napoje czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, musy deserowe,
musy czekoladowe, lody spożywcze, sorbety jako lody, muesli, płatki
zbożowe, batony zbożowe, owsianka, puddingi, puddingi z mlekiem
migdałowym, orzechowym, kokosowym, sojowym, puddingi wzbo‑
gacone proteinami, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki
warzywne, nektary owocowe, napoje na bazie owoców lub warzyw,
wody, napoje izotoniczne, lemoniada, sorbety jako napoje, napoje
bezalkoholowe z mlekiem migdałowym, orzechowym, kokosowym,
sojowym, napoje bezalkoholowe wzbogacone proteinami, koktajle
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe z mlekiem migdałowym,
orzechowym, kokosowym, sojowym, koktajle bezalkoholowe wzbo‑
gacone proteinam.
(111) 293855
(220) 2016 06 14
(210) 457850
(151) 2017 01 24
(441) 2016 09 12
(732) MKRTCHYAN RUBEN RUBEN MKRTCHYAN BAX, Kraków, PL.
(540) TF tenatelli fashion optyk
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 9 okulary, okulary optyczne, okulary polaryzacyjne, okulary
korekcyjne, okulary antyrefleksyjne, okulary przeciwsłoneczne, soczew‑
ki okularowe, okulary do czytania, etui na okulary, sznurki do okularów,
okulary dla rowerzystów, okulary dla dzieci, etui na okulary i okulary
przeciwsłoneczne, soczewki okularów słonecznych, oprawki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych, woreczki na okulary, osłony do okularów,
soczewki do okularów, zauszniki do okularów, uchwyty do okularów, czę‑
ści do okularów, noski do okularów, smycze do okularów, oprawki oku‑
larowe puste, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych,
artykuły optyczne‑okulary korekcyjne, etui na okulary przeciwsłoneczne,
przeciwsłoneczne okulary na receptę, soczewki do okularów słonecznych,
paski do okularów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów przeciw‑
słonecznych, oprawki do okularów słonecznych, osłony boczne do oku‑
larów, mostki do okularów przeciwsłonecznych, zauszniki do okularów
przeciwsłonecznych, zapasowe soczewki do okularów, sznurki do okula‑
rów przeciwsłonecznych, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary,
okulary ochronne do ochrony oczu, szkła okularowe pokryte powłoką
antyrefleksyjną, oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych,
oprawki do okularów wykonane z metalu, oprawki do okularów wykona‑
ne z metalu i materiału syntetycznego, oprawki okularów wykonane z po‑
łączenia metalu i tworzyw sztucznych, oprawki do okularów wykonane
z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym, lupy‑optyka, ar‑
tykuły optyczne, soczewki korekcyjne‑optyka, szklane soczewki optycz‑
ne, soczewki‑szkła optyczne, szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła
kontaktowe, etui przystosowane do szkieł kontaktowych, 35 agencje
importowo‑eksportowe, dystrybucja materiałów reklamowych, dekora‑
cja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych
‑próbek, druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie modelingu
do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w ce‑
lach promocyjnych, pokazy towarów, usługi reklamowe, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, uaktualnianie materia‑
łów reklamowych, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 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, usługi sprze‑
daży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu: okularów,
soczewek kontaktowych, szkieł kontaktowych, oprawek okularowych,
akcesoriów optycznych, artykułów optycznych, akcesoriów do okularów,
chemii optycznej, preparatów czyszczących i dezynfekujących do okula‑
rów i soczewek kontaktowych, kropli do oczu, 44 usługi optyczne, usługi
okulistyczne, usługi badania wzroku‑zakłady optyczne, dopasowywanie
okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych, usługi informacyjne
dotyczące soczewek kontaktowych.

(111) 293856
(220) 2016 06 14
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) WOLF SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie, PL.
(540) WOLF Haus
(540)

(210) 457856

Kolor znaku: zielony, żółty
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlano‑remontowe.
(111) 293857
(220) 2016 06 15
(210) 457862
(151) 2017 01 03
(441) 2016 09 12
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Symvert
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, olejki eterycz‑
ne, szampony i płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
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zębów, środki toaletowe, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
dietetyczne i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego o dzia‑
łaniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych mianowicie
środki antykoncepcyjne, probiotyki, prebiotyki, preparaty witamino‑
we, żywność dla niemowląt i produkty dietetyczne dla osób chorych,
środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe,
opatrunki gipsowe, środki odkażające, paski do glukometrów, wyroby
medyczne i artykuły zaopatrzenia medycznego, takie jak: testy ciążo‑
we, testy do samobadania pod kątem stanu zdrowia i/lub dolegliwości
zdrowotnych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, sto‑
matologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, mate‑
riały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia elektromedyczne
i elektroterapeutyczne, urządzenia napromieniowujące do celów me‑
dycznych i terapeutycznych, przyrządy elektroterapeutyczne do kuracji
odchudzających, urządzenia i artykuły ortopedyczne i optyczne, gluko‑
metry, nakłuwacze, inhalatory, przyrządy i urządzenia do przeprowa‑
dzania testów diagnostycznych do celów medycznych, weterynaryjnych
i stomatologicznych, prześcieradła sterylne do użytku chirurgicznego,
odzież sterylna do użytku chirurgicznego, rękawice do masażu, rękawi‑
ce do badań medycznych, rękawice do celów medycznych, weteryna‑
ryjnych, stomatologicznych i chirurgicznych, w tym rękawice ochron‑
ne, lateksowe i gumowe, jednorazowego lub wielorazowego użytku,
prezerwatywy, protezy naczyniowe, implanty części ciała i organów,
zastawki, w tym zastawki serca, cewniki, pojemniki, próbówki i rurki ka‑
pilarne na krew, kołnierze ortopedyczne, kołnierze ochronne do celów
weterynaryjnych, kołnierze przylepne do worków stosowanych przy
sztucznych przetokach, respiratory, urządzenia rentgenowskie do celów
medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych, wózki inwalidzkie,
wózki pielęgniarskie do przewozu leków i opatrunków.

(111) 293858
(220) 2016 06 15
(210) 457863
(151) 2017 01 03
(441) 2016 09 12
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Symbella
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, olejki eterycz‑
ne, szampony i płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, środki toaletowe, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
dietetyczne i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego o dzia‑
łaniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych mianowicie
środki antykoncepcyjne, probiotyki, prebiotyki, preparaty witamino‑
we, żywność dla niemowląt i produkty dietetyczne dla osób chorych,
środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe,
opatrunki gipsowe, środki odkażające, paski do glukometrów, wyroby
medyczne i artykuły zaopatrzenia medycznego, takie jak: testy ciążo‑
we, testy do samobadania pod kątem stanu zdrowia i/lub dolegliwości
zdrowotnych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, sto‑
matologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, mate‑
riały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia elektromedyczne
i elektroterapeutyczne, urządzenia napromieniowujące do celów me‑
dycznych i terapeutycznych, przyrządy elektroterapeutyczne do kuracji
odchudzających, urządzenia i artykuły ortopedyczne i optyczne, gluko‑
metry, nakłuwacze, inhalatory, przyrządy i urządzenia do przeprowa‑
dzania testów diagnostycznych do celów medycznych, weterynaryjnych
i stomatologicznych, prześcieradła sterylne do użytku chirurgicznego,
odzież sterylna do użytku chirurgicznego, rękawice do masażu, rękawi‑
ce do badań medycznych, rękawice do celów medycznych, weteryna‑
ryjnych, stomatologicznych i chirurgicznych, w tym rękawice ochron‑
ne, lateksowe i gumowe, jednorazowego lub wielorazowego użytku,
prezerwatywy, protezy naczyniowe, implanty części ciała i organów,
zastawki, w tym zastawki serca, cewniki, pojemniki, próbówki i rurki ka‑
pilarne na krew, kołnierze ortopedyczne, kołnierze ochronne do celów
weterynaryjnych, kołnierze przylepne do worków stosowanych przy
sztucznych przetokach, respiratory, urządzenia rentgenowskie do celów
medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych, wózki inwalidzkie,
wózki pielęgniarskie do przewozu leków i opatrunków.
(111) 293859
(220) 2016 06 16
(210) 457901
(151) 2017 01 13
(441) 2016 08 16
(732) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
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(540) WITELO
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, organizowanie wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, badania opinii publicznej, badania i analizy rynku,
badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodar‑
czej, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działal‑
ności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, po‑
moc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej (przemysłowej
lub handlowej), outsourcing, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, sondaże opinii, prognozy ekonomiczne, usługi au‑
dytorskie, pozyskiwanie danych i systematyzacja danych w kompu‑
terowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, usługi zarządzania bazami danych i serwerami,
przetwarzanie danych, systematyzowanie i analiza danych, sortowa‑
nie i edycja informacji w komputerowych bazach danych, kompila‑
cja informacji do komputerowych baz danych, kompilacja danych
matematycznych lub statystycznych, sortowanie i edycja informacji
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie w komputero‑
wych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach kompute‑
rowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do kom‑
puterowych baz danych, przetwarzanie baz danych i zarządzanie
nimi lub przechowywanie i udostępnianie danych, elektroniczny
serwis informacji typu on‑line polegający na tworzeniu baz danych
i zarządzaniu bazami danych, prowadzenie interesów osób trzecich,
usługi menadżerskie, wyceny, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowa‑
nie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, 36 analizy finansowe,
doradztwo finansowe, kredytowe, inwestycyjne, badanie finanso‑
we, bankowość elektroniczna, zarządzanie funduszem, administro‑
wanie inwestycjami funduszy, zarządzanie finansowe funduszami,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, doradztwo w zakre‑
sie inwestowania funduszy, obrót papierami wartościowymi, usługi
w zakresie obrotu finansowego, usługi inwestycji kapitałowych, usłu‑
gi inwestycyjne, informacje inwestycyjne, usługi doradztwa inwe‑
stycyjnego 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 zakre‑
sie mecenatu i sponsoringu finansowego, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz
ekologiczne, zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie
nieruchomości, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowa‑
nie przedsiębiorstw gospodarczych, ocena i wycena nieruchomości,
wynajmowanie powierzchni biurowych, informacja o powyższych
usługach, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wyce‑
na i obrót nieruchomościami, ubezpieczenia, doradztwo w zakresie
finansów i księgowości dla przedsiębiorców, informacja o powyż‑
szych usługach, agencje nieruchomości, analizy w zakresie inwesty‑
cji, 41 edukacja, szkolenia, organizowanie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, organizowanie imprez, zjazdów, plebiscy‑
tów, konkursów w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
publikacja elektroniczna on‑Iine książek i periodyków, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo
w zakresie edukacji i szkoleń informacja o powyższych usługach,
42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, przemysłowa analiza i ba‑
danie towarów oraz usług, analizy, badania i doradztwo w zakresie
stosowania i wdrażania innowacyjnych technologii, usługi eksperc‑
kie, w tym inżynierskie, w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporzą‑
dzania raportów na polu naukowym i technologicznym, ekspertyzy
inżynieryjne, prowadzenie prac badawczo‑rozwojowych w zakresie
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innowacyjnych towarów i usług, informacja o powyższych usługach,
45 usługi prawnicze, usługi w zakresie pomocy i doradztwa praw‑
nego podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, opraco‑
wywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi konsultingowe
w kwestiach prawnych, badania prawne, mediacje, licencjonowanie
własności intelektualnej, zarządzanie prawami własności intelektual‑
nej, informacja o powyższych usługach.

(111) 293860
(220) 2016 06 16
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) greenpoint
(540)

(210) 457921

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, zegarki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
35 reklama, handel detaliczny, handel hurtowy i handel za pośred‑
nictwem Internetu towarami takimi jak: biżuteria, zegarki, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, usługi modelingu do celów promocji
i sprzedaży.
(111) 293861
(220) 2016 06 16
(151) 2017 01 23
(441) 2016 09 12
(732) BIELSKA WIKTORIA, Koluszki, PL.
(540) VB Visha Boutique
(540)

(210) 457925

Kolor znaku: jasnobrązowy, jasnoszary, czarny
(531) 24.01.05, 29.01.13, 24.09.02, 01.01.04, 25.01.05, 26.01.01
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży, obuwia i nakryć głowy, w szczegól‑
ności rękawiczek, apaszek, szalików, skarpetek, pończoch, rajstop,
majtek, biustonoszy, stroi kąpielowych, czapek, pasków, sprzedaż
zegarków, biżuterii, bransoletek, pierścionków, łańcuszków, przywie‑
szek, okularów słonecznych, oprawek do okularów, gumek, spinek
i opasek do włosów, torebek, futerałów do telefonów, słuchawek,
kosmetyczek, breloków, maskotek, akcesoriów piśmienniczych.
(111) 293862
(220) 2016 06 16
(210) 457946
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 12
(732) ORLIŃSKI IRENEUSZ ZAPIO USŁUGI, HANDEL I PRODUKCJA,
Bieganów, PL.
(540) ZAPIO
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.18, 24.15.13
(510), (511) 6 altany konstrukcje z metalu, barierki bezpieczeństwa
na drogach metalowe, barierki ochronne metalowe, baryłki‑beczki me‑
talowe, baseny kąpielowe‑konstrukcje metalowe, beczki metalowe, belki
metalowe, belki stropowe metalowe, biały metal, blacha‑płyty, arkusze,
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blacha stalowa ocynkowana, boazeria metalowa, boje cumownicze me‑
talowe, bramy metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa meta‑
lowe, płyty dla budownictwa metalowe, przewody centralnego ogrze‑
wania, metalowe, ćwieki
‑gwoździe, dachówki metalowe, pokrycia
dachowe metalowe, deflektory kominowe metalowe, drabiny metalowe,
przewody do drenaż metalowe, drobnica żelazna, tkanina druciana, drut
aluminiowy, drut kolczasty, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut
ze stali, drut żelazny, płyty do drzwi metalowe, drzwi metalowe, dwuróg
blacharski, dysze metalowe, dysze, końcówki wylotowe z metalu, ekrany,
siatki przeciw owadom metalowe, folia aluminiowa, folie metalowe
do zawijania i pakowania, formy odlewnicze metalowe, futryny do drzwi
metalowe, grodnice, metalowe‑pale, gzymsy‑formy, odlewy metalowe,
gzymsy metalowe, haki do wieszania kotłów metalowe, haki metalowe,
imadła warsztatowe metalowe, zaciski do rur lub kable metalowe, złącza
metalowe do kabli nieelektryczne, kable metalowe nieelektryczne, ka‑
dzie metalowe, rury rozgałęźne do kanalizacji metalowe, kątowniki stalo‑
we, kęsiska płaskie, klamki do drzwi metalowe, klamry‑zaciski metalowe,
przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji, klucze,
kłódki, kolanka do rur metalowe, materiały kolejowe metalowe, podkła‑
dy kolejowe metalowe, kołki do ścian, metalowe, kołki metalowe, kołnie‑
rze metalowe, kominowe trzony metalowe, kominy metalowe, konstruk‑
cje metalowe, kostka brukowa metalowa, kosze dachowe [budownictwo]
metalowe, kotwy łączące, kratownice‑kładki metalowe, kratownice me‑
talowe, kraty‑ruszty metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalo‑
we, kule stalowe, liny metalowe, liny stalowe, łańcuchy metalowe,
maszty‑słupy metalowe, maszty ze stali, materiały konstrukcyjne, meta‑
lowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, metale nie‑
szlachetne surowe lub półprzetworzone, metalowe drzwi pancerne,
nadproża metalowe, nity metalowe, obejmy do przenoszenia ładunków,
metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki metalowe, ogrodzenia meta‑
lowe, okiennice metalowe, okładziny metalowe [budowlane], okna me‑
talowe, okucia metalowe, opakowania blaszane z białej blachy, opiłki
metalowe, osłony do rur metalowe, ościeżnice metalowe, pancerze
z płyt, panele konstrukcyjne metalowe, naciągi pasy metalowe, pierście‑
nie metalowe, płytki metalowe‑budownictwo, płytki podłogowe meta‑
lowe, płyty konstrukcyjne metalowe, płyty, blacha pancerna, podłogi
metalowe, pojemniki metalowe‑magazynowanie, transport, pokrycia
dachów, metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, progi me‑
talowe, przewody centralnego ogrzewania, metalowe, przewody meta‑
lowe, przewody wodociągowe, metalowe, rolety zewnętrzne, metalowe,
rurociągi zasilające metalowe, rury centralnego ogrzewania, metalowe,
rury i rurki metalowe, rusztowania metalowe, rynny metalowe, silosy me‑
talowe, słupy metalowe, stopnie schodów metalowe, tabliczki identyfi‑
kacyjne metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, zamknięcia
drzwiowe nieelektryczne, żaluzje metalowe, żeliwo surowe lub półprze‑
robione, 19 altany‑konstrukcje niemetalowe, asfalt, nawierzchnie asfalto‑
wanie, balustrady, baraki, baseny kąpielowe‑konstrukcje niemetalowe,
drewno na bednarską klepkę, belki niemetalowe, belki policzkowe,
wangi‑części schodów niemetalowe, beton, betonowe elementy bu‑
dowlane, szkło bezodpryskowe, bitumiczne powłoki dachowe, bitumicz‑
ne wyroby dla budownictwa, bitumy, boazeria niemetalowa, boazerie,
bramy niemetalowe, bruki odblaskowe, budki telefoniczne niemetalo‑
we, tektura budowlana asfaltowana, drewno budowlane, konstrukcje
budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, szkło budow‑
lane, budowlane materiały niemetalowe, kamień budowlany, niemetalo‑
we elementy konstrukcyjne dla budownictwa, budynki niemetalowe
przenośne, glina ceglarska, cegły, cement, płyty cementowe, powłoki
cementowe ognioodporne, ramy niemetalowe dla cieplarnie, przewody
ciśnieniowe niemetalowe, krokwie dachowe, łupki dachowe, pokrycia
dachowe niemetalowe, dachówki holenderskie‑esówki, holenderkl, da‑
chówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje pokryć dachy, deski
‑drewno budowlane, domy z prefabrykatów, rury drenażowe niemetalo‑
we, drewniane forniry, drewniane półfabrykaty tarte, drewno budowlane,
drewno częściowo obrobione, drewno na profile, drewno obrobione,
arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania drogi, materiały
do budowy i pokryć drogi, materiały do pokryć powierzchni drogi, mate‑
riały wiążące do naprawy drogi, nawierzchnie drogowe odblaskowe, nie‑
metalowe bloki drogowe, drzwi niemetalowe, drzwi pancerne niemeta‑
lowe, futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe,
płyty drzwiowe niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy wykoń‑
czeniowe niemetalowe, filc dla budownictwa, drewno na fornir, fornircy,
ganki niemetalowe‑przybudówki, gips, glina ceglarska, granit, granulat
szklany do znakowania dróg, gretingi niemetalowe, profile niemetalowe
do gzymsy, gzymsy niemetalowe, drzwi harmonijkowe niemetalowe,
szkło izolacyjne‑budownictwo, wyroby kamieniarskie, materiały wiążące
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do produkcji kamieniu, kamienie żaroodporne, kamień, kamień żużlowy,
kanały‑dukty niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyj‑
nych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej, kesony dla budow‑
nictwa podwodnego, kruszywo klinkierowe, kolejowe podkłady nieme‑
talowe, obudowy kominków, obudowy kominowe niemetalowe,
deflektory kominowe niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe,
przedłużacze kominowe niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe,
kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budow‑
nictwa, korek [sprasowany], kostka brukowa drewniana, kratownice nie‑
metalowe, kraty niemetalowe, kreda
‑surowiec, krokwie dachowe,
kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtowniki niemetalo‑
we, kurniki niemetalowe, legary kolejowe niemetalowe, listwy niemeta‑
lowe, piasek litograficzny‑srebrny, lodowiska‑konstrukcje niemetalowe,
dachówka łupkowa, proszek łupkowy, malarskie komory natryskowe
niemetalowe, maszty‑słupy niemetalowe, maszty niemetalowe dla linii
elektroenergetycznych, materiały budowlane niemetalowe, moskitiery
niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, na‑
wierzchnie odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe, oblicówki niemetalo‑
we dla budownictwa, obudowy niemetalowe dla budownictwa, bariery
ochronne drogowe niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe,
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki
cementowe, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, ramy okienne nie‑
metalowe, szkło okienne dla budownictwa, okienne szkło, z wyjątkiem
stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładziny drewnia‑
ne, okładziny niemetalowe dla budownictwa, okna niemetalowe, okna
witrażowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, oliwin dla budownic‑
twa, palisady niemetalowe, papa, parkiety, piaskowiec dla budownictwa,
platformy podwodne niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki
niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane, płyty cementowe,
płyt drogowe odblaskowe, pływackie baseny‑konstrukcje niemetalowe,
pomosty pływające do cumowania niemetalowe, podłogi niemetalowe,
podpory niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające
ogniwa fotoelektryczne, pokrycia dachowe niemetalowe, pokrycia nie‑
metalowe dla budownictwa, pomosty prefabrykowane niemetalowe,
powłoki‑materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa,
przewody ciśnieniowe niemetalowe, spustowe rury niemetalowe, sztyw‑
ne rury niemetalowe‑budownictwo, rury drenażowe niemetalowe, rury
wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, dachowe rynny
niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, schody niemetalowe, si‑
losy niemetalowe, sklejka, okna skrzynkowe niemetalowe, słupy cemen‑
towe, słupy niemetalowe, słupy niemetalowe dla linii energetycznych,
smoła, belki stropowe niemetalowe, sufity niemetalowe, szalówki
‑ciesielstwo, szalunki niemetalowe do betonu, kruszywo szamotowe ża‑
roodporne, szklarnie przenośnie niemetalowe, szkło budowlane, sztucz‑
ny kamień, ściany działowe niemetalowe, ścianki palowe niemetalowe,
ścianki szczelne niemetalowe, uliczne ścieki niemetalowe, płytki ścienne
niemetalowe dla budownictwa, ścienne okładziny niemetalowe dla bu‑
downictwa, tarcica, tektura budowlana, terakota, tłuczeń, tynk, pokrywy
do włazy niemetalowe, zawory wodociągowe niemetalowe, wolnostoją‑
ce niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, wykładziny nie‑
metalowe dla budownictwa, wykończeniowe elementy dachów, nieme‑
talowe, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, zaczyn
cementowy, zaprawy budowlane, zawory przewodów drenażowych.
niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia
niemetalowe dla budownictwa, znaki niemetalowe, nieświecące, żaluzje
zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, żaluzje niemetalowe, żużel
‑materiał budowlany, żwir, 37 usługi w zakresie asfaltowania, usługi w za‑
kresie budowy i konserwacji rurociągów, usługi w zakresie budowy i na‑
prawy magazynów, usługi w zakresie budowy pawilonów i sklepów
targowych, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, usługi w zakresie
wynajmu sprzętu budowlanego, usługi w zakresie budownictwa, usługi
w zakresie budownictwa podwodnego, usługi w zakresie budownictwa
portowego, usługi w zakresie budownictwa przemysłowego, usługi
w zakresie czyszczenia budynków od wewnątrz, usługi w zakresie czysz‑
czenia budynków od zewnątrz, usługi w zakresie czyszczenia i naprawy
kotłów, usługi w zakresie czyszczenia kominów, usługi w zakresie do‑
radztwa inżynieryjnego [budownictwo], usługi w zakresie instalowania
drzwi i okien, usługi w zakresie eliminacji zakłóceń w instalacjach elek‑
trycznych, usługi w zakresie informacji budowlanej, usługi w zakresie in‑
formacji o naprawach, usługi w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy
maszyn, usługi w zakresie instalowania drzwi i okien, usługi w zakresie
instalowania i naprawy pieców, usługi w zakresie instalowania i naprawy
telefonów, usługi w zakresie instalowania i naprawy urządzeń elektrycz‑
nych, usługi w zakresie instalowania i naprawy wind, usługi w zakresie
instalowania i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, usługi w zakre‑
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sie instalowania i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, usługi w zakresie
instalowania i naprawy urządzeń do nawadniania, usługi w zakresie in‑
stalowania oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, usługi w zakresie
izolowania budynków, usługi w zakresie kamieniarstwa, usługi w zakre‑
sie konserwacji i naprawy palników, usługi w zakresie lakierowania, usłu‑
gi w zakresie malowania, usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji
grzewczych, usługi w zakresie montażu rusztowań, usługi w zakresie
murowania, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, usługi w zakresie
naprawy pomp, usługi w zakresie naprawy zamków, usługi w zakresie
napraw podwodnych, usługi w zakresie napraw tapicerskich, usługi w za‑
kresie sztucznego naśnieżania, usługi w zakresie nitowania, usługi w za‑
kresie obsługi pojazdów, usługi w zakresie oczyszczania dróg, usługi
w zakresie piaskowania, usługi w zakresie renowacji powłok cynowych,
usługi w zakresie rozbiórki budynków, usługi w zakresie smarowania po‑
jazdów, usługi w zakresie wiercenia studni, usługi w zakresie szlifowania,
usługi w zakresie tapetowania, usługi w zakresie tynkowania, usługi w za‑
kresie układania nawierzchni drogowych, usługi w zakresie usług dekar‑
skich, usługi w zakresie usług eksploatacji kamieniołomów, usługi w za‑
kresie usług hydraulicznych, usługi w zakresie usług stoczniowych, usługi
w zakresie wiercenia studni, usługi w zakresie wiercenia szybów olejo‑
wych lub gazowych, usługi w zakresie wynajmu buldożerów, usługi w za‑
kresie wynajmu koparek, usługi w zakresie wynajmu sprzętu budowla‑
nego, usługi w zakresie wynajmu żurawi [maszyny budowlane], usługi
w zakresie zabezpieczania budynków przed wilgocią, usługi w zakresie
zabezpieczania przed korozją, usługi w zakresie malowania i napraw zna‑
ków.

(111) 293863
(220) 2016 06 16
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 457958
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(111) 293865
(220) 2016 06 16
(210) 457964
(151) 2017 01 11
(441) 2016 08 16
(732) IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PERRY LUBELSKI
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, zielony, złoty, żółty
(531) 29.01.12, 29.01.99, 27.05.01, 05.07.15
(510), (511) 32 piwo, w tym piwo smakowe, 33 napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa.
(111) 293866
(220) 2016 06 16
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 457965

(531) 02.03.01
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama.

(531) 02.01.01, 02.01.12, 02.01.19, 05.13.08, 18.03.02, 25.01.09
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama.
(111) 293864
(220) 2016 06 16
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 457961

(111) 293867
(220) 2016 06 16
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 457967

(531) 02.03.01
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama.

(531) 04.02.11
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama.

(111) 293868
(220) 2016 06 17
(151) 2017 01 18
(441) 2016 09 26
(732) TARGI KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.

(210) 457996

Nr 8/2017
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(540) HORTI‑TECH Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, zielony
(531) 29.01.01, 29.01.03, 29.01.06, 27.05.01, 27.05.24, 05.07.13,
05.09.17
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów branży sadow‑
niczej i warzywniczej, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, szkoleń związanych z tematyką sadowniczą i warzywni‑
czą.
(111) 293869
(220) 2016 06 20
(210) 458054
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 01
(732) BERNAT MACIEJ, GANGALSKI ALEKSY DOBRA PRACA
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) DOBRA PRACA AGENCJA ZATRUDNIENIA
(540)

(531) 02.09.16, 27.05.01
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy, konsultacje dotyczące wyboru
personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia.
(111) 293870
(220) 2016 06 20
(210) 458065
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) JASTRZĘBSKI ANDRZEJ LOPFAST, Częstochowa, PL.
(540) G Gunther Tore
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.18
(510), (511) 6 okna metalowe, okna skrzynkowe metalowe, okiennice
metalowe, rygle okienne metalowe, okucia metalowe do okien, oku‑
cia okienne ozdobne metalowe, rygle do zasuw okiennych, nieelek‑
tryczne urządzenia do zamykania okien, nieelektryczne urządzenia
do otwierania okien, rolki, prowadnice do okien przesuwnych, zamki
obrotowe do okien metalowe, drzwi metalowe, ograniczniki drzwiowe
metalowe, zawiasy drzwiowe metalowe, metalowe kołatki do drzwi,
metalowe zasuwy do drzwi, klamki do drzwi i okien metalowe, pły‑
ty do drzwi metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe
ozdobne metalowe, metalowe urządzenia zamykające do drzwi, nie‑
elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, zamknięcia drzwiowe eli‑
minujące trzaskanie nieelektryczne, nieelektryczne dzwonki do drzwi
z metalu, prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, skrobaczki
do obuwia umieszczone przed drzwiami, bramy metalowe, bramki
wejściowe kołowrotowe, zasuwy do zamków, zamki inne niż elek‑
tryczne metalowe, zamki metalowe, skrzynki na listy metalowe, kra‑
ty metalowe, metalowe kraty na okna, ościeżnice metalowe, drobne
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wyroby metalowe, boazeria metalowa, szkielety ramowe konstrukcji
metalowych dla budownictwa, kotwice, kratownice metalowe, listwy
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, metalowe, nadproża metalowe, okładziny meta‑
lowe budowlane, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane,
okucia stosowane w budownictwie, metalowe, panele konstrukcyjne
metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, cyfry i litery z me‑
tali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, dzwony i dzwonki, gałki
[uchwyty] metalowe, kątowniki stalowe, klamry [zaciski] metalowe,
ograniczniki metalowe, okucia metalowe, podkładki regulacyjne dy‑
stansowe, rolki, bloki metalowe inne niż do maszyn, rygle do klamek,
zasuw, metalowe, zawiasy metalowe, akcesoria metalowe do okien,
drzwi i bram, ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, odrzwia me‑
talowe, progi metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, żaluzje listwo‑
we metalowe, zatrzaski metalowe, altany konstrukcje z metalu, balu‑
strady metalowe, barierki ochronne metalowe, ogrodzenia metalowe,
parkany metalowe, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe
materiały budowlane, 7 pneumatyczne urządzenia do zamykania
okien, elektryczne urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne urzą‑
dzenia do zamykania okien, pneumatyczne urządzenia do otwierania
okien, hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, elektryczne urzą‑
dzenia do zamykania okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi i bram,
elektryczne zamknięcia drzwiowe i bramowe, hydrauliczne urządze‑
nia do otwierania drzwi i bram, pneumatyczne urządzenia do zamyka‑
nia drzwi i bram, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi i bram,
pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi i bram, narzędzia
ręczne o napędzie innym niż ręczny, mechanizmy napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silni‑
ków, regulatory jako części maszyn, regulatory prędkości obrotowej
do maszyn, silników i silników elektrycznych, silniki, inne niż do po‑
jazdów lądowych, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych,
łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, 19 okna witra‑
żowe, okna niemetalowe, okiennice niemetalowe, niemetalowe para‑
pety okienne, niemetalowe ramy do okien szklanych, szkło okienne
do użytku w budownictwie, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego
w pojazdach, drzwi niemetalowe, drzwi harmonijkowe niemetalowe,
płyty drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe,
bramki wejściowe kołowrotowe, niemetalowe, bramy niemetalowe,
bramy roletowe niemetalowe, niemetalowe kraty, niemetalowe kra‑
ty na okna, żaluzje niemetalowe, zewnętrzne żaluzje niemetalowe
i nietekstylne, boazerie, drewniane forniry, drewno budowlane, ele‑
menty wykończeniowe budowlane niemetalowe, szkło izolacyjne
dla budownictwa, kątowniki, niemetalowe, konstrukcyjne elementy
niemetalowe dla budownictwa, kratownice niemetalowe, okrycia nie‑
metalowe dla budownictwa, ogniotrwałe materiały budowlane, nie‑
metalowe, materiały budowlane niemetalowe, listwy niemetalowe,
płoty, parkany niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, profile
niemetalowe dla budownictwa, szkło budowlane, moskitiery nieme‑
talowe, altany jako konstrukcje niemetalowe, balustrady niemetalowe,
konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki niemetalowe przeno‑
śne, skrzynki na listy murowane, dzieła sztuki wykonane z kamienia,
betonu lub marmuru, 35 usługi agencji importowo‑eksportowych,
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo‑
wych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsu‑
mentom [punkty informacji konsumenckiej], zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglą‑
dać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
materiałów budowlanych, wyrobów metalowych i niemetalowych
dla budownictwa, drobnych wyrobów metalowych, drzwi, okien,
bram, ogrodzeń, żaluzji, rolet, akcesoriów i osprzętu do drzwi okien
bram i ogrodzeń, urządzeń do otwierania okien drzwi i bram, urzą‑
dzeń elektrycznych i elektronicznych, urządzeń zdalnego sterowania
i monitorujących, urządzeń sterujących i pomiarowych, urządzeń
sygnalizacyjnych, zamków, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż‑
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepie lub hurtowni z materiałami budowlanymi, wyrobami
metalowymi i niemetalowymi dla budownictwa, drobnymi wyrobami
metalowymi, drzwiami, oknami, bramami, ogrodzeniami, żaluzjami,
roletami, akcesoriami i osprzętem do drzwi okien bram i ogrodzeń,
urządzeniami do otwierania okien drzwi i bram, urządzeniami elek‑
trycznymi i elektronicznymi, urządzeniami zdalnego sterowania i mo‑
nitorującymi, urządzeniami sterującymi i pomiarowymi, urządzenia‑
mi sygnalizacyjnymi, zamkami, 37 usługi budowlane, budownictwo,
czyszczenie okien, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
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budynków od zewnątrz, usługi doradztwa budowlanego, instalowa‑
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa drzwi,
okien i bram, naprawa zamków, montaż i naprawa instalacji alarmo‑
wych i przeciwpożarowych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn
i urządzeń.

(111) 293871
(220) 2016 06 20
(151) 2017 01 18
(441) 2016 09 26
(732) IMIELSKI IRENEUSZ IMIELSKI DRUKARNIA,
Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) IMIELSKI DRUKARNIA
(540)

(210) 458058

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 26.04.01, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych
za pośrednictwem poczty, dystrybucja drukowanych materiałów
reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama i marketing,
reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowa‑
nych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą
elektroniczną, reklama i usługi reklamowe, reklama online za po‑
średnictwem sieci komputerowej, reklama w czasopismach, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Inter‑
netu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur
i materiałów drukowanych], usługi reklamowe i promocyjne, usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z drukami, 40 druk sitowy, drukowanie, drukowanie
fotograficzne, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe,
drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, introligatorstwo, oprawa
książek lub dokumentów, oprawianie książek, tłoczenie oryginałów
[wzorców] płyt, tłoczenie wzorów wypukłych na powierzchni pa‑
pieru, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów
na zamówienie, usługi drukowania, usługi druku na tkaninach, usługi
druku offsetowego, usługi wykańczania druków [introligatorstwo].
(111) 293872
(220) 2016 06 20
(210) 458060
(151) 2017 01 18
(441) 2016 09 26
(732) CHEMOBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica, PL.
(540) CHEMOBIT
(510), (511) 17 łączenia walcowe [uszczelki], materiały do uszczelnia‑
nia, plomby, uszczelki i wypełnienia, związki chemiczne do uszczel‑
niania przecieków, uszczelki do ciężarówek, uszczelki do pojazdów
handlowych, uszczelki do rur, uszczelki do rur niemetalowe, uszczel‑
ki do tłoków, wykonane z materiałów elastomerowych, uszczel‑
ki do użytku przemysłowego, uszczelki do wymienników ciepła,
uszczelki do złączy rurowych, uszczelki niemetalowe [inne niż
do statków], uszczelki niemetalowe do kabli, uszczelki niemetalowe
do montażu otworów włazowych, uszczelki niemetalowe do prze‑
wodów, uszczelki niemetalowe do redukcji tarcia w metalach,
uszczelki niemetalowe do rur gazowych, uszczelki niemetalowe
do szybkowarów, uszczelki niemetalowe odporne na warunki po‑
godowe, uszczelki ognioodporne, uszczelki okienne niemetalowe
odporne na warunki pogodowe, uszczelki płaskie do uszczelnień
kołnierzowych, uszczelnienia prętów, uszczelnienia wodoodporne,
zestawy uszczelek do zaworów.
(111) 293873
(220) 2016 06 20
(210) 458068
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 12
(732) JASTRZĘBSKI ANDRZEJ LOPFAST, Częstochowa, PL.
(540) LOPFAST
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.08, 26.13.25
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(510), (511) 6 okna metalowe, okna skrzynkowe metalowe, okienni‑
ce metalowe, rygle okienne metalowe, okucia metalowe do okien,
okucia okienne ozdobne metalowe, rygle do zasuw okiennych,
nieelektryczne urządzenia do zamykania okien, nieelektryczne
urządzenia do otwierania okien, rolki, prowadnice do okien prze‑
suwnych, zamki obrotowe do okien metalowe, drzwi metalowe,
ograniczniki drzwiowe metalowe, zawiasy drzwiowe metalowe,
metalowe kołatki do drzwi, metalowe zasuwy do drzwi, klam‑
ki do drzwi i okien metalowe, płyty do drzwi metalowe, okucia
do drzwi metalowe, okucia drzwiowe ozdobne metalowe, meta‑
lowe urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne urządzenia
do otwierania drzwi, zamknięcia drzwiowe eliminujące trzaskanie
nieelektryczne, nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, pro‑
wadnice do drzwi przesuwnych z metalu, skrobaczki do obuwia
umieszczone przed drzwiami, bramy metalowe, bramki wejściowe
kołowrotowe, zasuwy do zamków, zamki inne niż elektryczne meta‑
lowe, zamki metalowe, skrzynki na listy metalowe, kraty metalowe,
metalowe kraty na okna, ościeżnice metalowe, drobne wyroby me‑
talowe, boazeria metalowa, szkielety ramowe konstrukcji metalo‑
wych dla budownictwa, kotwice, kratownice metalowe, listwy me‑
talowe, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, metalowe, nadproża metalowe, okładziny meta‑
lowe budowlane, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane,
okucia stosowane w budownictwie, metalowe, panele konstrukcyj‑
ne metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, cyfry i litery
z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, dzwony i dzwonki,
gałki [uchwyty] metalowe, kątowniki stalowe, klamry [zaciski] me‑
talowe, ograniczniki metalowe, okucia metalowe, podkładki re‑
gulacyjne dystansowe, rolki, bloki metalowe inne niż do maszyn,
rygle do klamek, zasuw, metalowe, zawiasy metalowe, akcesoria
metalowe do okien, drzwi i bram, ekrany, siatki przeciw owadom
metalowe, odrzwia metalowe, progi metalowe, rolety zewnętrzne
metalowe, żaluzje listwowe metalowe, zatrzaski metalowe, alta‑
ny konstrukcje z metalu, balustrady metalowe, barierki ochronne
metalowe, ogrodzenia metalowe, parkany metalowe, dzieła sztuki
z metali nieszlachetnych, metalowe materiały budowlane, 7 pneu‑
matyczne urządzenia do zamykania okien, elektryczne urządzenia
do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania okien,
pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne urzą‑
dzenia do otwierania okien, elektryczne urządzenia do zamykania
okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi i bram, elektryczne zamknię‑
cia drzwiowe i bramowe, hydrauliczne urządzenia do otwiera‑
nia drzwi i bram, pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi
i bram, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi i bram, pneu‑
matyczne urządzenia do otwierania drzwi i bram, narzędzia ręcz‑
ne o napędzie innym niż ręczny, mechanizmy napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i sil‑
ników, regulatory jako części maszyn, regulatory prędkości obro‑
towej do maszyn, silników i silników elektrycznych, silniki, inne niż
do pojazdów lądowych, silniki elektryczne inne niż do pojazdów
lądowych, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
19 okna witrażowe, okna niemetalowe, okiennice niemetalowe,
niemetalowe parapety okienne, niemetalowe ramy do okien szkla‑
nych, szkło okienne do użytku w budownictwie, okienne szkło,
z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, drzwi niemetalowe, drzwi
harmonijkowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, oścież‑
nice drzwiowe niemetalowe, bramki wejściowe kołowrotowe, nie‑
metalowe, bramy niemetalowe, bramy roletowe niemetalowe, nie‑
metalowe kraty, niemetalowe kraty na okna, żaluzje niemetalowe,
zewnętrzne żaluzje niemetalowe i nietekstylne, boazerie, drewnia‑
ne forniry, drewno budowlane, elementy wykończeniowe budow‑
lane niemetalowe, szkło izolacyjne dla budownictwa, kątowniki,
niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budow‑
nictwa, kratownice niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budow‑
nictwa, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, listwy niemetalowe, płoty, parkany nie‑
metalowe, płyty budowlane niemetalowe, profile niemetalowe dla
budownictwa, szkło budowlane, moskitiery niemetalowe, altany
jako konstrukcje niemetalowe, balustrady niemetalowe, konstruk‑
cje budowlane niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne,
skrzynki na listy murowane, dzieła sztuki wykonane z kamienia,
betonu lub marmur, 35 usługi agencji importowo‑eksportowych,
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han‑
dlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane
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konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej
dotyczącej sprzedaży materiałów budowlanych, wyrobów metalo‑
wych i niemetalowych dla budownictwa, drobnych wyrobów me‑
talowych, drzwi, okien, bram, ogrodzeń, żaluzji, rolet, akcesoriów
i osprzętu do drzwi okien bram i ogrodzeń, urządzeń do otwierania
okien drzwi i bram, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, urzą‑
dzeń zdalnego sterowania i monitorujących, urządzeń sterujących
i pomiarowych, urządzeń sygnalizacyjnych, zamków, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy‑
godnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z ma‑
teriałami budowlanymi, wyrobami metalowymi i niemetalowymi
dla budownictwa, drobnymi wyrobami metalowymi, drzwiami,
oknami, bramami, ogrodzeniami, żaluzjami, roletami, akcesoria‑
mi i osprzętem do drzwi okien bram i ogrodzeń, urządzeniami
do otwierania okien drzwi i bram, urządzeniami elektrycznymi
i elektronicznymi, urządzeniami zdalnego sterowania i monitoru‑
jącymi, urządzeniami sterującymi i pomiarowymi, urządzeniami
sygnalizacyjnymi, zamkami, 37 usługi budowlane, budownictwo,
czyszczenie okien, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszcze‑
nie budynków od zewnątrz, usługi doradztwa budowlanego, insta‑
lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa
drzwi, okien i bram, naprawa zamków, montaż i naprawa instalacji
alarmowych i przeciwpożarowych, instalacja, konserwacja i napra‑
wa maszyn i urządzeń.

(111) 293874
(220) 2016 06 21
(151) 2017 01 17
(441) 2016 09 26
(732) RDM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) RDM PARTNERS
(540)

(210) 458090

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo finansowe, inwestycyjne, badanie fi‑
nansowe, doradztwo w zakresie transakcji finansowych, pośred‑
nictwo finansowe, wspieranie finansowe osób fizycznych i in‑
stytucji, usługi w zakresie mecenatu i sponsoringu finansowego,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe,
edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, zarządzanie nierucho‑
mościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, finansowanie
inwestycji budowlanych, finansowanie przedsiębiorstw gospo‑
darczych, ocena i wycena nieruchomości, wynajmowanie po‑
wierzchni biurowych, informacja o powyższych usługach, agen‑
cje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena i obrót
nieruchomościami, ubezpieczenia, doradztwo w zakresie finan‑
sów i księgowości dla przedsiębiorców, informacja o powyższych
usługach, analizy w zakresie inwestycji.
(111) 293875
(220) 2016 06 21
(151) 2017 02 01
(441) 2016 08 01
(732) STANIEK MICHAŁ PAWEŁ FANCYSHOES,
Aleksandrów Łódzki, PL.
(540) Fancy shoes
(540)
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ry do pisania, segregatory jako artykuły biurowe, ulotki, 18 skó‑
ra i imitacje skóry, wyroby tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne,
parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wy‑
roby rymarskie, 25 cholewki do obuwia, czubki do butów, obcasy
do butów, środki antypoślizgowe do butów, buty sportowe, buty,
buty sznurowane, drewniaki, espadryle, kalosze, kamasze, obca‑
sy, napiętki, półbuty, sandały, t‑shirty, 35 reklama za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamo‑
wej, wynajmowanie nośników reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, za‑
rządzanie w zakresie zamówień w handlu, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, informacja handlowa oraz udzielanie porad
konsumentom w ramach punktów informacji konsumenckiej, za‑
rządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
42 hosting jako wypożyczanie serwerów, sztuka jako usługi zwią‑
zane z projektowaniem graficznym, udostępnianie jako wynajmo‑
wanie zasobów serwerów sieci komputerowych, 45 licencjonowa‑
nie własności intelektualnej.

(111) 293876
(220) 2016 06 21
(210) 458097
(151) 2017 01 10
(441) 2016 08 01
(732) ROOFLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bukowiec, PL.
(540) ROOF line
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czarny, czerwony
(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 rynny metalowe, rury spustowe metalowe, haki meta‑
lowe.
(111) 293877
(220) 2016 06 22
(210) 458171
(151) 2017 01 09
(441) 2016 07 18
(732) STOWARZYSZENIE „GNIEŹNIEŃSKIE TOWARZYSTWO
MOTOROWE START”, Gniezno, PL.
(540) START GTM
(540)

(210) 458095

Kolor znaku: różowy, czarny
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, bloczki do pisania, broszury, foto‑
grafie, gazety, kalendarze z kartkami do zrywania, kalendarze,
kartki z życzeniami, karton, karty pocztowe, katalogi, koperty jako
artykuły piśmienne, notatniki jako notesy, obwoluty i okładki jako
artykuły papiernicze, pudełka kartonowe lub papierowe, przybo‑

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.01, 03.07.19, 24.01.05, 24.01.09,
01.01.01, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.10, 01.01.25, 24.01.03, 24.01.05,
24.01.09
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], bilety,
bloczki do pisania, broszury, fotografie [wydrukowane], kalenda‑
rze, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty pocztowe, ka‑
talogi, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały drukowane,
materiały piśmienne, notatniki [notesy], nalepki, naklejki [materia‑
ły piśmienne], papier higieniczny, podstawki pod kufle do piwa,
piórniki, prospekty, przyrządy do pisania, publikacje drukowa‑
ne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, zakładki
do książek, zeszyty, 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, czapki
[nakrycia głowy], daszki do czapek, dzianina [odzież], garnitury,
kamizelki, kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], kombinezo‑
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ny, karczki koszul, kombinezony [odzież], koszule, koszule z krót‑
kimi rękawami, krawaty, kurtki [odzież], nakrycia głowy, legginsy,
odzież, okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież], piżamy, płasz‑
cze, podkoszulki, rajstopy, rękawiczki [odzieżj, skarpetki, spodnie:
spódnice, szale, szaliki, trykoty [ubrania], 28 gry, gry planszowe,
karty do bingo, karty do gry, konfetti, misie pluszowe, pluszowe
zabawki, pojazdy [zabawki], puzzle, zabawki, 32 aperitify bezalko‑
holowe, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, wody mineralne [na‑
poje], napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie
owoców lub warzyw, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [na‑
pój], woda [napoje], woda gazowana, woda stołowa, woda sodowa,
35 agencje reklamowe, badania opinii publicznej, fotokopiowanie,
impresariat w działalności artystycznej, księgowość, produkcja
filmów reklamowych, reklama, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, zestawienia statystyczne, usługi menedżerskie dla
sportowców, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, kompu‑
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie loterii, rozrywka, wynajmo‑
wanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych,
wynajmowanie stadionów.

(111) 293878
(220) 2016 06 23
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 12
(732) WOLF SEBASTIAN, Poznań, PL.
(540) AUTO WOLF
(540)

(210) 458194

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 18.01.07, 18.01.09, 01.01.03, 01.01.10, 26.01.02, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.12, 18.01.23
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
z wyłączeniem motocykli.
(111) 293879
(220) 2016 06 23
(210) 458202
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) SLOVNAFT‑POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Slovnaft Partner
(540)

Kolor znaku: szary, żółty, czarny
(531) 24.01.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędo‑
we, oleje opałowe, oleje przemysłowe, biopaliwa, oleje silnikowe, pa‑
liwa lotnicze, smary, 37 usługi stacji obsługi samochodów (tankowa‑
nie 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 bieżniko‑
wania opon, usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw.
(111) 293880
(220) 2016 06 23
(210) 458204
(151) 2017 01 10
(441) 2016 08 16
(732) SLOVNAFT‑POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Slovnaft Partner

Nr 8/2017

(540)

Kolor znaku: czarny, szary, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 24.01.03
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędo‑
we, oleje opałowe, oleje przemysłowe, biopaliwa, oleje silnikowe, pa‑
liwa lotnicze, smary, 37 usługi stacji obsługi samochodów (tankowa‑
nie 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 bieżniko‑
wania opon, usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw.
(111) 293881
(220) 2014 04 08
(210) 427250
(151) 2016 01 07
(441) 2014 07 21
(732) FOJT AGNIESZKA FIRMA HANDLOWA AGNES, Rogoźno, PL.
(540) AGNES
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, niebieski
(531) 14.01.15, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 rury elastyczne niemetalowe stosowane w budow‑
nictwie, zbrojenia niemetalowe do rur stosowane w budownictwie,
osłony niemetalowe do rur stosowane w budownictwie, złączki nie‑
metalowe do rur stosowane w budownictwie, uszczelki niemetalowe
do rur, przewody i kable niemetalowe stosowane w budownictwie,
taśmy i folie izolacyjne, wełny i papiery izolacyjne, kity stosowane
w budownictwie, żywice sztuczne i syntetyczne stosowane w bu‑
downictwie, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane
w budownictwie, 19 beton, cement, cegły, dachówka, pokrycia da‑
chowe, drewno budowlane i użytkowe, drzwi, okna, futryny, gips,
gzymsy, konstrukcje i materiały konstrukcyjne niemetalowe dla bu‑
downictwa, ogrodzenia i siatki niemetalowe stosowane w budow‑
nictwie, parkiety, rynny, schody, smoła, stropy i sufity niemetalowe
dla budownictwa, ściany działowe niemetalowe, wapno, zaprawa
murarska, żużel, płyty niemetalowe stosowane w budownictwie,
płytki niemetalowe podłogowe i ścienne, rury sztywne nieme‑
talowe stosowane w budownictwie, rury spustowe i drenażowe
niemetalowe, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne,
budowa budynków mieszkalnych i przemysłowych, budowa dróg,
mostów, usługi remontowo
‑budowlane, malowanie, gipsowanie,
murarstwo, hydraulika, montaż rusztowań, instalowanie i naprawy
ogrzewania, rozbiórki budynków, uszczelnianie i ocieplanie budyn‑
ków, wypożyczanie sprzętu budowlanego, stolarstwo, usługi zwią‑
zane z utrzymywaniem obiektów w ciągłej używalności, konserwa‑
cje, usługi przywracające obiekt do stanu używalności po zużyciu
i uszkodzeniu‑restauracja istniejących budynków lub innych uszko‑
dzonych obiektów, które mają być przywrócone do stanu pierwot‑
nego, nadzór budowlany.
(111) 293882
(220) 2015 03 12
(210) 440149
(151) 2015 12 02
(441) 2015 06 22
(732) POL‑LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rudka, PL.
(540) WAPNIAK RUDKOWSKI
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(540)

(540) mediaexpert
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.03, 29.01.13, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 1 nawozy, nawozy użyźniające glebę, nawozy dla rolnic‑
twa, nawozy ogrodnicze, preparaty do nawożenia gleby, preparaty
do użyźniania gleby, preparaty do regulacji wzrostu roślin.
(111) 293883
(220) 2016 06 23
(210) 458206
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Amica Fine Design
(510), (511) 7 pralki, pralko‑suszarki, zmywarki naczyń, odkurzacze,
odkurzacze elektryczne, odkurzacze piorące, wirówki (suszarki)
[maszyny], kuchenne urządzenia elektryczne, miksery elektryczne
do celów domowych, blendery elektryczne do celów domowych,
maszynki do siekania mięsa, elektryczne maszynki do mielenia mię‑
sa, elektryczne maszynki do mięsa, młynki domowe elektryczne,
noże elektryczne, elektryczne krajalnice do mięsa do użytku ku‑
chennego, elektryczne maszyny do mielenia żywności, elektryczne
młynki do kawy, elektryczne młynki do owoców, elektryczne młynki
do przypraw, elektryczne narzędzia kuchenne, elektryczne przy‑
rządy kuchenne do siekania, miksowania, wyciskania, elektryczne
urządzenia czyszczące do użytku domowego, elektryczne sokowi‑
rówki, elektryczne urządzenia do obierania warzyw, elektryczne wy‑
ciskacze do owoców do użytku domowego, elektryczne wyciskarki
do owoców i warzyw, krajalnice do chleba, krajarki, kruszarki do lodu,
maszyny do krojenia żywności w plastry [elektryczne, kuchenne],
maszyny do przetwórstwa owoców i warzyw, maszyny do rozdrab‑
niania, roboty kuchenne elektryczne, elektryczne silniki do maszyn,
części do w/w urządzeń zawarte w tej klasie, 11 kuchnie i kuchenki
gazowe i elektryczne, piekarniki elektryczne, kuchnie mikrofalowe,
okapy kuchenne, okapy wentylacyjne do kuchni, elektryczne, ce‑
ramiczne i indukcyjne płyty grzejne, lodówki, zapalniczki do gazu,
elektryczne ekspresy do kawy, frytkownice elektryczne, aparatura
do czyszczenia powietrza, opiekacze do chleba, pojemniki chłodni‑
cze, zamrażarki, rożna, elektryczne szybkowary, aparaty i urządzenia
do uzdatniania wody, aparaty do klimatyzacji pomieszczeń, maszyny
i urządzenia do produkcji lodu, tostery, czajniki, domowe szybkowa‑
ry [elektryczne], ekspresy do kawy [elektryczne], elektryczne opieka‑
cze, elektryczne suszarki do włosów, grille elektryczne, kawiarki elek‑
tryczne, podgrzewacze wody, elektryczne suszarki do rąk i bielizny,
urządzenia do gotowania.
(111) 293884
(220) 2016 06 23
(210) 458208
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) KOMPLET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne, PL.
(540) chleb BACY
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, pomarańczowy
(531) 09.07.01, 09.07.25, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 chleb.
(111) 293885
(220) 2016 06 23
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(210) 458214

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 27.05.01, 24.17.25, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 16 druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materia‑
ły szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa perio‑
dyczne, gazety, 35 prowadzenie punktów sprzedaży następujących
towarów: urządzenia kuchenne elektrotechniczne‑pralki, prasowni‑
ce elektryczne, otwieracze do puszek, roboty kuchenne elektrycz‑
ne, 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 pomiesz‑
czeń, 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 czy‑
ste, dyktafony: kalkulatory, drukarki, monitory, dyskietki, dyski kom‑
paktowe, kasety, sprzęt przetwarzający dane, komputery i osprzęt
komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty telefoniczne, żelazka
elektryczne, zapalniczki elektryczne samochodowe, gry telewizyj‑
ne: programy komputerowe i oprogramowanie komputerów, kasy
sklepowe, sprzęt przełączający, transformujący, akumulatorowy, ba‑
terie, bezpieczniki, aparaty i sprzęt fotograficzny, wyroby optyczne,
okulary, urządzenia elektryczne do ogrzewania przestrzeni, płynów,
do gotowania, wentylacji, chłodzenia, suszenia, urządzenia i insta‑
lacje 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 kuch‑
nie i osprzęt do nich, kuchenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy
do kawy, kominki domowe, grzejniki, termofory, klimatyzatory, fryt‑
kownice, opiekacze, rożna, lodówki, zamrażarki, suszarki elektrycz‑
ne do bielizny i do włosów, wentylatory, okapy kuchenne, instalacje
sanitarne, zapalniczki do gazu, rowery, meble, druki, maszyny do pi‑
sania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, cza‑
sopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety, franszyza w zakresie
prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, usługi także w sieci
on‑line w zakresie: reklamy, promocji sprzedaży, informacji handlo‑
wej, pokazów towarów, badania rynku, doradztwa w prowadzeniu,
zarządzaniu i organizacji działalności gospodarczej i zaopatrzenia,
usługi w zakresie: administrowania działalnością handlową, dys‑
trybucji 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, pośrednic‑
twa 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 ma‑
gazynowaniem, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kongre‑
sów i zjazdów, wypożyczanie kaset wideo i nagrań dźwiękowych,
usługi w zakresie rekreacji, rozrywki, zabawy.
(111) 293886
(220) 2016 06 23
(210) 458228
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) KOZŁOWSKI WOJCIECH PERFECT HURT, Tłuczań, PL.
(540) JULIA ROSSO
(510), (511) 18 torby skórzane, skórzane torebki, portfele skórzane,
portfele do przypinania na pasku, portmonetki skórzane, sakiew‑
ki skórzane, torby z imitacji skóry, torebki wykonane z imitacji skó‑
ry, etui z imitacji skóry, portfele, pasy i paski z imitacji skóry, torby,
35 usługi sprzedaży toreb skórzanych, skórzanych torebek, portfeli
skórzanych, portfeli do przypinania na pasku, portmonetek skórza‑
nych, sakiewek skórzanych, pokrowców ze skóry, toreb z imitacji skó‑
ry, torebek wykonanych z imitacji skóry, etui z imitacji skóry, portfeli,
skórzanych pasów i pasków, pasów i pasków z imitacji skóry, toreb
poprzez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesy‑
łanych pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej, na przykład
przez strony internetowe lub telesklepy.

2588

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 293887
(220) 2016 06 23
(210) 458237
(151) 2017 01 23
(441) 2016 09 12
(732) PIASECKI ANDRZEJ, Wrocław, PL.
(540) YESAP
(510), (511) 14 biżuteria, zegary i zegarki, 35 usługi sprzedaży deta‑
licznej dotyczące inteligentnych zegarków, 37 naprawa lub konser‑
wacja zegarów i zegarków.
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(111) 293892
(220) 2016 06 23
(210) 458250
(151) 2017 01 19
(441) 2016 08 16
(732) AJAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaworzno, PL.
(540) kie zło Premium Gold Master
(540)

(111) 293888
(220) 2016 06 23
(210) 458239
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 12
(732) BELVEDERE‑CAFE ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BG BELVEDERE GOURMET GROUP
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 29.01.12, 24.09.01, 27.05.01
(510), (511) 30 potrawy na bazie mąki. ciasto, ciastka, wyroby cukier‑
nicze, przekąski zbożowe, placki, pizze, sosy do sałatek, sosy mięsne,
mięso w cieście, lody spożywcze, 41 usługi w zakresie organizowania
i obsługi konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, sympozjów, zjazdów i przyjęć, 43 usługi w zakresie prowa‑
dzenia restauracji i restauracji samoobsługowych, kawiarni, barów
szybkiej obsługi, stołówek, kafeterii, obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, produktami i transportem, catering.
(111) 293889
(220) 2016 06 23
(210) 458240
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 12
(732) BELVEDERE‑CAFE ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BELVEDERE ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 24.09.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 30 potrawy na bazie mąki. ciasto, ciastka, wyroby cukier‑
nicze, przekąski zbożowe, placki, pizze, sosy do sałatek, sosy mięsne,
mięso w cieście, lody spożywcze, 41 usługi w zakresie organizowania
i obsługi konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, sympozjów, zjazdów i przyjęć, 43 usługi w zakresie prowa‑
dzenia restauracji i restauracji samoobsługowych, kawiarni, barów
szybkiej obsługi, stołówek, kafeterii, obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, produktami i transportem, catering.
(111) 293890
(220) 2016 06 23
(210) 458244
(151) 2017 01 19
(441) 2016 08 16
(732) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, PL.
(540) VIDABUN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki przeciwbólowe, prze‑
ciwzapalne, przeciwgorączkowe, suplementy diety do celów leczni‑
czych.
(111) 293891
(220) 2016 06 23
(210) 458248
(151) 2017 01 19
(441) 2016 08 16
(732) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, PL.
(540) NILOBUN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki przeciwbólowe, przeciw‑
zapalne, przeciwgorączkowe, suplementy diety do celów leczniczych.

Kolor znaku: zielony, biały, złoty
(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 oleje jadalne, tłuszcze jadalne w tym masło, masło
klarowane.
(111) 293893
(220) 2016 06 24
(210) 458272
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) TOMASIEWICZ KAZIMIERZ JUBITOM, Rumia, PL.
(540) JUBITOM
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria
z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni półszla‑
chetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria wykonana
z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachet‑
nych, bransoletki [biżuteria], broszki [biżuteria], breloczki [biżuteria],
kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne, łańcuszki [biżuteria],
medaliony [biżuteria], pierścionki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria],
obrączki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], wyroby jubilerskie [biżute‑
ria], zegary i zegarki, etui i pudełka na zegarki, łańcuszki do zegar‑
ków, wyroby z metali szlachetnych i ze stopów metali szlachetnych
zawarte w tej klasie, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej bi‑
żuterii, wyrobów jubilerskich, kamieni szlachetnych, kamieni półsz‑
lachetnych, ozdób, zegarków i akcesoriów do zegarków, wyrobów
z metali szlachetnych i ze stopów metali szlachetnych, 40 obróbka
metali i ich stopów, obróbka kamieni szlachetnych i półszlachetnych,
obróbka i powlekanie powierzchni metalowych.
(111) 293894
(220) 2016 06 27
(151) 2017 01 19
(441) 2016 08 29
(732) OLCZAK MICHAŁ IPMATIC, Bydgoszcz, PL.
(540) Ultima Service
(540)

(210) 458289

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 26.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 obsługa administracyjna firm, doradztwo handlowe,
analiza kosztów, księgowość, marketing, usługi do celów promocji sprze‑
daży i reklamy, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działal‑
nością gospodarczą, rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie zarzą‑
dzania personelem, zarządzanie procesami obiegu informacji w firmach,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 41 organizowanie i prowadzenie
szkoleń, instruktaże, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, organi‑
zowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów i zjazdów.
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(111) 293895
(220) 2016 06 27
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 29
(732) KRAMARZ JÓZEF, Mirsk, PL.
(540) ALU‑Therm PANEL
(540)
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(210) 458311

stosowane w ceramice, folie malarskie metalowe, barwniki do obu‑
wia, preparaty zabezpieczające do metali, smary i oleje przeciwr‑
dzewne, rozcieńczalniki do farb i lakierów, utrwalacze do farb i lakie‑
rów, zagęszczacze do farb i barwników, żywice naturalne, 16 artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, afisze, plakaty, akwarele, albumy, bro‑
szury, almanachy, artykuły piśmiennicze i piśmienne, bloki, zeszyty,
bibuły, papierowa bielizna stołowa, artykuły z papieru i kartonu,
przybory szkolne, figurki z papieru, klej do papieru, komiksy, kuwetki
i miseczki na farby, materiały drukowane, materiały do pisania, ma‑
teriały opakowaniowe, modele, palety dla malarzy, papier, papier
w arkuszach, kredki, pędzle, flamastry, piórniki, pudełka kartonowe
lub papierowe, wyroby z kartonu, 28 gry i zabawki, gry elektronicz‑
ne, gry i zestawy i pudełka do zabaw, balony do zabawy, materiały
szkoleniowe i instruktażowe w formie gier planszowych, 41 edukacja
i nauczanie, informacja o edukacji, organizowanie i obsługa warszta‑
tów, konkursów, konferencji, informacje o imprezach rozrywkowych,
realizacja spektakli, rozrywka, organizowanie imprez.

Kolor znaku: szary, czarny, czerwony
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i kon‑
strukcyjne, elementy wyciskanego aluminium, panele metalowe,
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi technologiczne, 45 li‑
cencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, licencjo‑
nowanie technologii i praw własności przemysłowej.

(111) 293898
(220) 2016 06 28
(210) 458337
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) CYKORIA SPÓŁKA AKCYJNA, Wierzchosławice, PL.
(540) CYKORIA SPÓŁKA AKCYJNA 1880 Gotowanie jest Proste
(540)

(111) 293896
(220) 2016 06 27
(210) 458331
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OGNIWO,
Łódź, PL.
(540) DOM OFF ON! FESTIWAL
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, żółty
(531) 05.03.11, 26.01.02, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 drukowane publikacje, gazety, kartki z życzeniami,
katalogi, komiksy, książki, materiały do nauczania, 41 usługi pisania
bloga, usługi edukacyjne w zakresie zdrowego odżywiania się i przy‑
gotowania potraw, prezentacja wiadomości, tekstów i danych zawie‑
rających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audio‑wizualne dla
celów edukacyjnych lub rozrywkowych.
(111) 293899
(220) 2016 06 28
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) MAJ GRZEGORZ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) easyclean
(540)

(531) 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych, sportowych,
kulturalnych, festiwali, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
szkoleń, spektakli, kongresów, seminariów, pokazów, koncertów,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizacja
pokazów mody, organizowanie i prowadzenie zawodów sporto‑
wych.
(111) 293897
(220) 2016 06 27
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, PL.
(540) mali PROJEKTANCI
(540)

(210) 458335

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, czerwony,
ciemnozielony, jasnozielony, żółty, fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 14.07.20, 20.01.05
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery, emalie i pokosty, środki
do konserwacji drewna, farby akwarelowe, wodne, bakteriobójcze,
ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom, farby do emalii, farby

(210) 458340

Kolor znaku: niebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 21 dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego,
dozowniki do detergentów, dozowniki do ręczników papierowych,
kosze na śmieci, szczotki, szufelki do zamiatania, mopy, końcówki
do mopów, ścierki, gąbki sztuczne do użytku domowego.
(111) 293900
(220) 2016 06 28
(210) 458342
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) KRASUSKI KRZYSZTOF HK ARTOO STUDIOS, Warszawa, PL.
(540) HK Artoo Studios
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 16.03.11, 16.03.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocji dla osób trzecich, spo‑
rządzanie dokumentacji w związku z inspekcją techniczną prowadzo‑
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ną za pomocą dronów, 38 usługi prowadzenia transmisji „na żywo”
za pomocą dronów, 40 usługi wywoływania filmów fotograficznych,
usługi obróbki taśm filmowych, 41 prowadzenie studia filmowego
i fotograficznego, organizacja i obsługa filmowa i zdjęciowa imprez
kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, edukacyj‑
nych, muzycznych, pokazów mody, fotoreportaże, usługi w zakresie
okolicznościowych sesji zdjęciowych i filmowych, w tym prowadzo‑
nych za pomocą dronów, 45 usługi w zakresie zapewniania ochrony
i bezpieczeństwa osób i mienia, usługi detektywistyczne prowadzo‑
ne za pomocą dronów.

(111) 293901
(220) 2016 06 28
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) WAJS TADEUSZ, Konstantynów Łódzki, PL.
(540) Duma i Honor
(540)
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(111) 293903
(220) 2016 06 28
(210) 458360
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) MASTER WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) MASTER WROCŁAW
(540)

(210) 458343

(531) 27.05.01, 27.05.24, 28.17.99
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, skarpety, obuwie.
(111) 293902
(220) 2016 06 28
(210) 458356
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IMM O mediach wiemy wszystko!
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, szary
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury,
biuletyny, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby
z papieru i tektury, naklejki, albumy, czasopisma, gazety, kalenda‑
rze, katalogi, karty papierowe, książki, publikacje drukowane, note‑
sy, 35 prowadzenie kampanii reklamowych w środkach masowego
przekazu, usługi w zakresie reklamy, usługi z zakresu public relations,
usługi promocyjne i marketingowe, doradztwo i pomoc w prowa‑
dzeniu działalności gospodarczej i zarządzaniu przedsiębiorstwami,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, materiałów reklamowych
i informacyjnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
badanie rynku, sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie in‑
formacji, zarządzanie zbiorami danych w komputerowych bazach
danych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputero‑
wymi, tworzenie komputerowych baz danych, wszystkie powyższe
usługi także świadczone on line, usługi administratora baz danych,
także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych
dla mailingu masowego, pozyskiwanie i systematyzacja danych dla
komputerowych baz danych, analizy kosztów, analizy rynkowe, mar‑
ketingowe, wizerunkowe, monitoring mediów, audyt i badania mar‑
ketingowe, badania opinii publicznej, kreowanie wizerunku firm,
usług i towarów, 38 rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem
terminali komputerowych i Internetu, udostępnianie komputerowych
baz danych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, agen‑
cje informacyjne, agencje prasowe, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, 41 współtworzenie i tworzenie
telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, produkcja progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, rozrywka‑widowiska, organizowanie konkur‑
sów, konferencji, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy
praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, konkursów edukacyjnych publikowanie, edycja i dystry‑
bucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicz‑
nych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online, dostarczanie
publikacji elektronicznych online, publikacja książek elektronicznych
i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wyda‑
wanie informacji o edukacji, imprezach, szkoleniach, także przez sieci
danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny, biały
(531) 07.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi w zakresie‑instalowania i naprawy urządzeń:
elektrycznych, klimatyzacyjnych, alarmów i urządzeń przeciwpoża‑
rowych, windowych, przeciwwłamaniowych, instalowania i napraw
instalacyjno‑kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i ogrzewania,
usługi budowlane, usługi budowy i rozbiórki: obiektów przemysło‑
wych, budynków, budynków mieszkalno‑usługowych i przemysło‑
wych, montowania konstrukcji budowlanych, montażu rusztowań,
kompleksowego nadzoru budowlanego i technicznego, wypożycza‑
nia sprzętu i narzędzi budowlanych, zabezpieczania przed korozją
konstrukcji i instalacji, budowy dróg i mostów, 42 usługi w zakresie
‑prac architektonicznych, prowadzenia badań technicznych i mate‑
riałowych związanych z budownictwem, doradztwa budowlanego,
ekspertyz inżynieryjnych, projektowania konstrukcji i obiektów
budowlano‑przemysłowych, badań w dziedzinie mechaniki budow‑
li, miernictwa i pomiaru terenu, projektowania budynków.
(111) 293904
(220) 2016 06 28
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) SROKOWSKI MATEUSZ, Oleśnica, PL.
(540) 20 15 R
(540)

(210) 458366

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.07.11, 29.01.01
(510), (511) 32 piwo, 35 promocja sprzedaży piwa dla osób trzecich,
43 usługi gastronomiczne prowadzenia barów, pubów.
(111) 293905
(220) 2016 06 28
(210) 458369
(151) 2017 01 31
(441) 2016 08 29
(732) MATUSIAK JUSTYNA, KMIECIK MAREK EUFORIA SPÓŁKA
CYWILNA, Racibórz, PL.
(540) VINNCI
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 aktówki, dyplomatki, futra, imitacje skóry, parasole,
parasolki, pasy, paski skórzane, plecaki, portfele, portmonetki, pu‑
dełka, kuferki skórzane, teczki skórzane, torebki, torebki damskie,
torby, torby plażowe, torby podróżne, walizy, 25 bielizna, getry, gar‑
nitury, obuwie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, sandały, buty
sznurowane, pantofle, boty, bielizna, odzież, odzież wodoodpor‑
na, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, pal‑
ta, płaszcze, kurtki, bluzki, bluzy, body, kolekcje odzieży, kostiumy
kąpielowe, ubiory plażowe, konfekcja odzieżowa, koszule męskie,
krawaty, marynarki, kamizelki, nakrycia głowy, czapki, czapki z dasz‑
kiem, chusty, kapelusze, opaski na głowę, woalki, skarpety, pończo‑
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chy, rajstopy, gorsety, halki, spodnie, spodenki, spódnice, paski, stro‑
je gimnastyczne, suknie, sukienki, kostiumy, kombinezony, swetry,
szale, szaliki, szlafroki, trykoty, T‑shirty, ubrania, ubrania wierzchnie,
żakiety, 42 usługi projektowania odzieży, obuwia, galanterii, biżute‑
rii, dekoracji wnętrz, usługi i wykonywania dokumentacji wzorniczej,
wzornictwo przemysłowe.

(111) 293906
(220) 2016 06 28
(210) 458370
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) CUDA i objawienia
(540)

Kolor znaku: żółty, ciemnoniebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, apa‑
raty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wide‑
ofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jed‑
nostki 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, pły‑
ty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD,
dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybu‑
tory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne,
filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy kompute‑
rowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikro‑
procesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne
kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryfe‑
ryjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów me‑
dycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony ta‑
śmowe, 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 komputero‑
we, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody dru‑
kowane, układy scalone, odbiorniki audio‑i wideo, odtwarzacze kaset,
odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plote‑
ry, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, progra‑
my komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe
nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewi‑
zji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych te‑
lewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektro‑
niczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe,
software
‑oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje
taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, ste‑
rujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, ta‑
śmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, tele‑
fony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii
komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórko‑
wych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarne‑
go 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 wzmac‑
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio‑wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do od‑
bioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki
do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audy‑
cje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania
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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, albu‑
my, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, cza‑
sopisma, 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 zeszy‑
ty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusa‑
mi, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wy‑
dawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmien‑
ne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publika‑
cje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z roz‑
wiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji pu‑
blicznych 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, pły‑
ty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD,
dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy na‑
świetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, ka‑
mery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalo‑
nym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery,
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygna‑
łu telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne,
magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obra‑
zowe wideo, napędy dyskowe, monitory‑hardware komputerowy,
monitory‑programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, no‑
tesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki
audio‑i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, pro‑
gramy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputero‑
we pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towa‑
rów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych,
programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezro‑
cza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów łado‑
walnych, skanery komputerowe, software‑oprogramowanie stałe dla
komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magne‑
tyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działają‑
ce w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów
i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kie‑
szonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urzą‑
dzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu ka‑
blowego, 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 reklamowa, ze‑
stawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder
i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych,
nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane pro‑
gramy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, fil‑
my, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm
magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycz‑
nych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania
w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plaka‑
ty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszu‑
ry, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy
ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z ży‑
czeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocz‑
towe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tema‑
tycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami,
szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydaw‑
nictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przed‑
mioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, repro‑
dukcje, graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżó‑
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wek, 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, bada‑
nia czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzą‑
dzania 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 marketingo‑
we, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o dzia‑
łalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodar‑
czej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompila‑
cja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja in‑
formacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządza‑
nie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach kom‑
puterowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów re‑
klamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadże‑
tów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie
tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamo‑
wych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń rekla‑
mowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w za‑
kresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tek‑
stów 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 przygotowy‑
wania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywa‑
nia reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam te‑
lewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów han‑
dlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w za‑
kresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworze‑
nie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji
programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci
globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbie‑
rania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, prze‑
syłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefo‑
nii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS‑owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów ra‑
diowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumental‑
nych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/audycji z interaktywnym udzia‑
łem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i infor‑
macji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa,
usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja ka‑
blowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki ko‑
munikacji 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 telekomuni‑
kacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do świa‑
towej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, prze‑
kaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji progra‑
mów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów
telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urzą‑
dzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy
telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefo‑
nicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefoniczne‑
go, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności
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telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów
i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydaw‑
nictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomu‑
nikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi prze‑
kazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi
dostarczania informacji on‑line, usługi zapewniające dostęp do stron
internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym za‑
pewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udo‑
stępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali interneto‑
wych, 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, usłu‑
gi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia
nagrań, informacja imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubo‑
we w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konfe‑
rencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub roz‑
rywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specja‑
listycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie semina‑
riów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interak‑
tywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism
i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja
elektroniczna on‑line książek i periodyków, pokazy w ramach kształ‑
cenia 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 nie‑
przesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, orga‑
nizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, or‑
ganizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja progra‑
mów 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 mikrofil‑
mów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygoto‑
wywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych
związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edu‑
kacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sporto‑
wych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy syste‑
mów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu kompute‑
rowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowa‑
nie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci
elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, two‑
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi
artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzor‑
nictwa przemysłowego, opracowywanie, projektów technicznych,
przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świado‑
mości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowie‑
ka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów nauko‑
wych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny
internetowej.

(111) 293907
(220) 2016 06 29
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 12
(732) WOJTUSIK ALICJA, Bolesławiec, PL.
(540) By wam
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 04.01.02, 10.03.01, 10.03.04, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 18 Parasole i parasolki.
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(111) 293908
(220) 2016 06 29
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) Discover Financial Services, Riverwoods, US.
(540) DISCOVER GLOBAL NETWORK
(540)

(210) 458405

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi dotyczące kart kredytowych,
kart debetowych i kart płatniczych, elektroniczne transakcje kredyto‑
we i debetowe, transakcje finansowe, usługi w zakresie regulowania
rachunków i przedstawienia weksli, transfer elektroniczny środków
pieniężnych, usługi zarządzania kredytami, informacje finansowe
rozpowszechniane za pomocą globalnej sieci komputerowej.
(111) 293909
(220) 2016 06 30
(210) 458406
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) MRS2 SWITCHING
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09,
24.15.21, 29.01.12
(510), (511) 7 energoelektroniczne podzespoły działające w oparciu
o układy z miękkim przełączaniem do stosowania w elektrycznych
napędach silnikowych na prąd zmienny, 9 urządzenia energetyczne
sieci zasilających działające w oparciu o energoelektryczne układy
z miękkim przełączaniem.
(111) 293910
(220) 2016 06 30
(210) 458414
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) DHM
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, szary, jasnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 9 filtry sieciowe, filtry indukcyjno‑pojemnościowe, urzą‑
dzenia energetyczne sieci zasilających.
(111) 293911
(220) 2016 06 30
(210) 458416
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) DHM
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, fioletowy, szary
(531) 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 9 filtry sieciowe, filtry indukcyjno‑pojemnościowe, urzą‑
dzenia energetyczne sieci zasilających.
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(111) 293912
(220) 2016 06 30
(210) 458417
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) DHM
(510), (511) 9 filtry sieciowe, filtry indukcyjno‑pojemnościowe, urzą‑
dzenia energetyczne sieci zasilających.
(111) 293913
(220) 2016 06 30
(210) 458418
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) RST
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, niebieski, żółty
(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia pomiarowe działające w opar‑
ciu o próbkowanie nierównomierne, w szczególności stochastyczne
lub randomizowane (Randomized Sampling Technology), programy
komputerowe do przetwarzania danych próbkowanych nierów‑
nomierne, w szczególności stochastycznie (Randomized Sampling
Technology), 42 miernictwo [pomiary] z wykorzystaniem próbkowa‑
nia nierównomiernego, w szczególności stochastycznego lub rando‑
mizowanego (Randomized Sampling Technology), analizy kompu‑
terowe z wykorzystaniem danych próbkowanych nierównomierne,
w szczególności stochastycznie (Randomized Sampling Technology)
.
(111) 293914
(220) 2016 06 30
(210) 458419
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) MIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540)
(540)

(531) 23.05.05, 02.09.23, 26.13.25
(510), (511) 25 ubrania sportowe i obuwie sportowe do uprawiania
sportów walki, w tym wschodnich sztuk walki i sportów siłowych,
w tym do boksu, karate, kick‑boxingu, sanshou, taekwondo, judo,
sumo, sambo, shoot boxingu, ju‑jitsu, zapasów i kulturystyki, w tym
podkoszulki, spodenki, kimona, opaski na głowę, trykoty, skarpety,
paski, pasy, szale, szarfy, rytualne stroje do uprawiania wschod‑
nich sztuk walki i dodatki do nich, obuwie rytualne do uprawiania
wschodnich sztuk walki, obuwie sportowe, w tym buty narciarskie,
obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, buty sportowe, 28 rękawi‑
ce bokserskie i do kick‑boxingu, ochraniacze używane w sportach
siłowych i sportach walki, w tym ochraniacze głowy, ringi bokserskie
i kick‑boxingu, do maty do uprawiania zapasów, judo, sumo i sambo,
sztangi do podnoszenia ciężarów, hantle, pasy do podnoszenie cię‑
żarów, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, sprzęt do uprawiania kul‑
turystki, przyrządy do gimnastyki, przyrządy mechaniczne do gim‑
nastyki, trampoliny sportowe, rowery treningowe stacjonarne, rolki
do rowerów treningowych stacjonarnych, pasy do podnoszenia cię‑
żarów, torby sportowe, torby na sprzęt do krykieta, sprzęt do wspi‑
naczki górskiej, w tym urządzenia zaciskowe, bloki startowe, dyski
sportowe, sportowe ekrany maskujące, przyrządy do gimnastyki
leczniczej, urządzenia do gimnastyki leczniczej, 41 usługi w zakresie
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nauczania boksu, karate, kick‑boxingu, sanshou, taekwondo, judo,
sumo, sambo, shoot boxingu, ju‑jitsu, zapasów i kulturystyki oraz
kursowe szkolenie instruktorów i prowadzenie szkół w tym zakresie
oraz w zakresie samoobrony, organizowanie i prowadzenie imprez
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zajęć
sportowych stałych, kursowych, specjalistycznych, organizowanie
i prowadzenie pokazów sportowych, instruktaż gimnastyczny, or‑
ganizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sporto‑
wego, organizowanie obozów sportowych, chronometraż na impre‑
zach sportowych.

(540) Rand Samp Tech
(540)

(111) 293915
(220) 2016 06 30
(210) 458429
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) FUNDACJA PZOL NA RZECZ WSPARCIA CHORYCH
PSYCHICZNIE, Międzybrodzie Bialskie, PL.
(540) FUNDACJA NA RZECZ WSPARCIA CHORYCH PSYCHICZNIE
PZOL
(540)

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia pomiarowe, programy kompu‑
terowe do przetwarzania danych, 42 miernictwo [pomiary], analizy
komputerowe.

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 24.13.01, 24.13.14, 24.13.24, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.21,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, instruktaże, nauczanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, seminariów, rozrywka, 44 porady psy‑
chologiczne, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, opieka
medyczna, zdrowotna,
pielęgniarska,
placówki rekonwalescencji, placówki opieki medycznej, fizjotera‑
pia, fizykoterapia, kliniki medyczne, porady w zakresie farmakologii,
usługi terapeutyczne.
(111) 293916
(220) 2016 06 30
(210) 458432
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA,
Wełecz, PL.
(540) fajrant café GRUPA psb
(540)

(111) 293918
(220) 2016 06 30
(210) 458435
(151) 2017 01 03
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) Rand Samp Tech
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoszary, szary, ciemnoszary
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia pomiarowe, programy kompu‑
terowe do przetwarzania danych, 42 miernictwo [pomiary], analizy
komputerowe.
(111) 293919
(220) 2016 06 30
(210) 458436
(151) 2017 01 03
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) Rand Samp Tech
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, żółty, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia pomiarowe, programy kompu‑
terowe do przetwarzania danych, 42 miernictwo [pomiary], analizy
komputerowe.

Kolor znaku: biały, czarny, brązowy, niebieski, granatowy, żółty,
zielony
(531) 01.15.11, 05.07.01, 09.01.11, 11.03.04, 25.07.03, 26.11.03, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa.
(111) 293917
(220) 2016 06 30
(210) 458434
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.

(111) 293920
(220) 2016 06 30
(210) 458437
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) RandSampTech‑PK
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia pomiarowe, programy kompu‑
terowe do przetwarzania danych, 42 miernictwo [pomiary], analizy
komputerowe.
(111) 293921
(220) 2016 06 30
(210) 458438
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) Θ
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(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoniebieski
(531) 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia pomiarowe, programy kompu‑
terowe do przetwarzania danych, 42 miernictwo [pomiary], analizy
komputerowe.
(111) 293922
(220) 2016 06 30
(210) 458443
(151) 2017 01 09
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) Θ‑Tech
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25, 28.07.99
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia pomiarowe, programy kompu‑
terowe do przetwarzania danych, 42 miernictwo [pomiary], analizy
komputerowe.
(111) 293923
(220) 2016 06 30
(210) 458444
(151) 2016 12 27
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) DHM
(540)
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(111) 293925
(220) 2016 07 01
(210) 458469
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) atlanta POLAND
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.03.01, 26.03.23, 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 29 bakalie i ich mieszanki, owoce‑konserwowane, su‑
szone i kandyzowane, warzywa i grzyby‑konserwowane, suszone,
gotowane, kwaszone, koncentraty owocowe, koncentraty warzyw‑
ne, skórki z owoców kandyzowane, orzechy preparowane, przekąski
na bazie orzechów lub owoców, masło arachidowe, czekoladowe,
kakaowe, kokosowe, chipsy, chipsy owocowe, chipsy kokosowe,
wiórki kokosowe, 30 zboża preparowane, musli, popcorn, przekąski
zbożowe, przyprawy, masa makowa, masa marcepanowa, miazga
arachidowa, wanilia, anyż, wyroby cukiernicze, kakao, bakalie w po‑
lewie, owoce suszone lub kandyzowane w polewie, wafle, słodycze,
mąka arachidowa, 31 fasola, groch, soja, nasiona jadalne, sezam, sie‑
mię lniane, słonecznik, pestki dyni, orzechy, owoce jadalne, 32 na‑
poje bezalkoholowe, nektary, soki, woda gazowana i niegazowana,
35 usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach detalicznych i poprzez
Internet artykułami spożywczymi, środkami chemicznymi do kon‑
serwowania i zagęszczania żywności, napojami, bakaliami, ziarna‑
mi, owocami i warzywami suszonymi i konserwowanymi, 39 usługi
w zakresie pakowania artykułów spożywczych, 40 usługi obróbki
produktów żywnościowych.
(111) 293926
(220) 2016 07 01
(210) 458473
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) WAGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) GM GranMaster
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 filtry sieciowe, filtry indukcyjno‑pojemnościowe, urzą‑
dzenia energetyczne sieci zasilających.
(111) 293924
(220) 2016 06 30
(210) 458460
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) TUDOR HOUSE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TUDOR wybór z rodowodem
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy
(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne na‑
poje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz usługi sprzedaży detalicznej online napojów alkoholowych,
napojów bezalkoholowych, żywności, wyrobów tytoniowych,
usługi importowo‑eksportowe, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, 41 nauczanie, kształcenie, roz‑
rywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie festi‑
wali i szkoleń .

Kolor znaku: błekitny, czarny
(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 11 grzejniki, armatura łazienkowa i kuchenna, panele
prysznicowe, deszczownie, zawory kanalizacyjne, zbiorniki do płu‑
czek ustępowych, zlewozmywaki, instalacje wodociągowe, toalety,
wykładziny do wanien, pisuary, sauna, umywalki, aparaty do pobie‑
rania, dystrybucji, filtrowania wody, bidety, bojlery, instalacje do dys‑
trybucji wody, wanny, kabiny natryskowe, 21 wieszaki do ręczników,
przybory toaletowe, przybory i pojemniki kuchenne, nieelektryczny
sprzęt kuchenny, dozowniki: papieru toaletowego, ręczników papie‑
rowych, kosmetyczki na przybory toaletowe, wanienki dla niemow‑
ląt, dozowniki mydła, suszarki do bielizny, szczoteczki do zębów
i paznokci, gąbki, 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z artykułami
zamieszczonymi w wykazie w klasie 11 i 21, a mianowicie: grzejniki,
armatura łazienkowa i kuchenna, panele prysznicowe, deszczownie,
zawory kanalizacyjne, zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmy‑
waki, instalacje wodociągowe, toalety, wykładziny do wanien, pisu‑
ary, sauna, umywalki, aparaty do pobierania, dystrybucji, filtrowania
wody, bidety, bojlery, instalacje do dystrybucji wody, wanny, kabiny
natryskowe, wieszaki do ręczników, przybory toaletowe, przybory
i pojemniki kuchenne, nieelektryczny sprzęt kuchenny, dozowniki:
papieru toaletowego, ręczników papierowych, kosmetyczki na przy‑
bory toaletowe, wanienki dla niemowląt, dozowniki mydła, suszarki
do bielizny, szczoteczki do zębów i paznokci, gąbki, reklama, 37 usłu‑
gi hydrauliczne, usługi wykonawstwa instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, usługi wykonawstwa instalacji
kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, usługi wykonawstwa insta‑
lacji, czyszczenia i naprawy urządzeń wodociągowych.
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(111) 293927
(220) 2016 07 01
(210) 458479
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA INSTANT COVER
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wy‑
roby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do ma‑
kijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do od‑
chudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów.
(111) 293928
(220) 2016 07 01
(210) 458480
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) MICHALAK IWONA ESTETICA GROUP, Piaseczno, PL.
(540) Chlapu chlap
(540)

Kolor znaku: biały, szary, różowy
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 szampony, płyny do kąpieli, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, kremy, mydła, higieniczne środki do pielę‑
gnacji, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych.
(111) 293929
(220) 2016 07 01
(210) 458485
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) FRUGO SUUUPER
(510), (511) 5 żelki witaminowe, 30 wyroby piekarnicze i cukierni‑
cze, lody, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, lody w proszku,
napoje na bazie kawy, kakao, herbaty i czekolady, mrożone napoje,
napoje z lodów, cukierki, żelki, czekoladki, lizaki lodowe zawierające
mleko, , 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owocowe,
napoje zawierające soki owocowe, napoje witaminizowane, napoje
aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancjami od‑
żywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle
owocowe.
(111) 293930
(220) 2016 07 01
(210) 458490
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) FORTECETAMOL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, odżywcze suplementy diety.
(111) 293931
(220) 2016 07 01
(210) 458495
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 29
(732) ALNOR‑SYSTEMY WENTYLACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ALNOR
(510), (511) 6 kanały metalowe na rury wentylacyjne, kanały wenty‑
lacyjne z metalu do budynków, kratki wentylacyjne (z metalu)
do montowania w oknach, kratki wentylacyjne z metalu, metalowe,
dachowe otwory wentylacyjne, metalowe kanały wentylacyjne, me‑
talowe kratki wentylacyjne do budynków, metalowe kratki wentyla‑
cyjne do zakładania w drzwiach, metalowe osłony otworów wentyla‑
cyjnych do przewodów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, przewody metalo‑
we do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wentyla‑
cyjne z metalu, ujścia dymu [otwory wentylacyjne] z metalu, wy‑
wietrzniki [otwory wentylacyjne] z metalu dla budownictwa, kolanka
do rur metalowe, metalowe kolanka u‑kształtne, metalowe, kolanko‑
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we otwory wylotowe, kanały metalowe, króćce [korki] metalowe,
metalowe złączki rurowe, metalowe złączki kablowe (nieelektrycz‑
ne-), konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, osprzęt do rur
[złączki] metalowy, klamry [zaciski] metalowe, klamry zaciskowe
z metalu, klamry metalowe, klamry do użytku w budownictwie, me‑
talowe kanały dymowe do użytku w budownictwie, kształtki rurowe
rozgałęzieniowe metalowe, zamocowania rur [obejmy do-] metalo‑
we, taśmy metalowe, stal (taśmy ze-), taśmy do związywania metalo‑
we, metalowe profile, profile aluminiowe, metalowe opaski zacisko‑
we do kabli, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, pręty
z metalu, metalowe pręty wzmacniające, gwintowane pręty metalo‑
we, śruby metalowe, metalowe osłony na śruby, nakrętki, śruby i złą‑
cza, śruby do łączenia przewodów, metalowe: metalowe nakrętki,
nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, metalowe tuleje kotwowe,
metalowe tuleje wspomagające do rur, tuleje metalowe [inne niż
części do maszyn], metalowe tuleje rozszerzane służące do przymo‑
cowywania śrub, wsporniki metalowe, wsporniki sufitowe z metalu,
kołnierze metalowe, regulowane kołnierze [metalowe], kołnierze ko‑
twowe z metalu, metalowe wkręty dociskowe, zaciski metalowe, za‑
ciski [klamry] metalowe, naprężanie (zaciski do-), metalowe zaciski
do węży, zaciski linowe metalowe, metalowe zaciski regulowane,
klamry [zaciski] metalowe, zaciski zawieszeniowe z metalu, metalo‑
we zaciski do rur, zaciski do rur i kabli, metalowe, łączniki rurowe
z metalu, łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur, metalowe łącz‑
niki w kształcie pierścienia, łączniki do rur [metal], metalowe łączniki
do rur, metalowe zawory klapowe, ręczne zawory metalowe, zawory
z metalu (inne niż części maszyn), rury, rurki i przewody giętkie i wy‑
posażenie do nich, w tym zawory, metalowe, rury, węże oraz akceso‑
ria do tych towarów, w tym zawory, zawory metalowe do sterowania
przepływem gazów w rurociągach, metalowe zawory regulujące
[inne niż części maszyn], klapy zwrotne z metalu [inne niż części ma‑
szyn], dysze, końcówki wylotowe z metalu, puszki metalowe, skrzyn‑
ki ogniotrwałe, metalowe skrzynki, króćce [korki] metalowe, rury
i rurki metalowe, wstęgi na rury, rury kołnierzowe metalowe, rury
metalowe do gazów, przewody metalowe, rury i rurki metalowe, rury
metalowe do użytku przemysłowego, kanały metalowe na rury wen‑
tylacyjne, metalowe rury odprowadzające do instalacji budowla‑
nych, rury miedziane [inne niż części maszyn], rury metalowe
do przesyłania cieczy i gazów, rury żeliwne, rury z metalu w tym te
ze stopu stali i tytanu (Ti): rury stalowe, w tym walcowane, łuszczone
lub uziemione, rury ze stali nierdzewnej, rury ze stopów niklu, rury
ze stopów miedzi, metalowe rury łukowe, metalowe rury odpływo‑
we, metalowe przewody, przewody klimatyzacyjne metalowe, prze‑
wody odpowietrzające z metalu, przewody metalowe do instalacji
klimatyzacyjnych, przewody centralnego ogrzewania, metalowe,
metalowe przewody powietrzne do budynków, przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody i rury do cen‑
tralnego ogrzewania, metalowe, metalowe nakładki stykowe, złączki
rur metalowe, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe,
osprzęt do rur [złączki] metalowy, uszczelki metalowe, kominy meta‑
lowe, wykładziny kominowe metalowe, metalowe okładziny komi‑
nowe, kominowe trzony metalowe, deflektory kominowe metalowe,
metalowe końcówki kominowe, metalowe bloki kominowe, nasady
kominowe metalowe, osłony z metalu, metalowe osłony do rur, me‑
talowe osłony na śruby, osłony tulejowe na połączenia kablowe, nie‑
elektryczne, metalowe studzienki rewizyjne, włazy metalowe,
kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, gwoździe, metalowe
pierścienie uszczelniające, łuki z metalu, metalowe łuki rurowe (krzy‑
waki), metalowe elementy dachowe, metalowe elementy budowla‑
ne, gotowe elementy budowlane [metalowe], metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe,
kable, druty i łańcuchy, z metalu, kształtowniki metalowe, metalowe
materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półprodukta‑
mi, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, płyty metalowe, prefa‑
brykowane metalowe budowlane zestawy montażowe, prefabryko‑
wane konstrukcje metalowe, metalowe przewody grzewcze,
przewody wodociągowe, metalowe, metalowe rurociągi zasilające
(przewody), armatura metalowa do przewodów sprężonego powie‑
trza, materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, blacha [pły‑
ty, arkusze]: blacha stalowa ocynowana, metalowe materiały zbroje‑
niowe do przewodów rurowych, pokrywy do włazów metalowe,
dysze metalowe: złącza metalowe do kabli nieelektryczne, rury roz‑
gałęźne do kanalizacji metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe,
pojemniki metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania: prze‑
wody instalacyjne rozgałęźne metalowe, rury spustowe metalowe,
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wiązadła metalowe, zawory wodociągowe metalowe, metalowe ma‑
teriały konstrukcyjne, ogniotrwałe, 7 napędy do klap wentylacyj‑
nych, pompy, kompresory i wentylatory, ssące wentylatory wyciągo‑
we, wentylatory będące częściami maszyn, wentylatory
do chłodzenia silników w pojazdach, wentylatory do silników, wenty‑
latory do sprężania, zawory redukcyjne [części maszyn], przekładnie
redukcyjne [części do maszyn], metalowe złączki do rur [części ma‑
szyn], kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe [części silników],
tuleje zaciskowe [części narzędzi z napędem elektrycznym], tłumiki,
zaciski magnetyczne [części maszyn], elastyczne łączniki [części na‑
rzędzi], łączniki zaciskowe do rur [części do maszyn], łączniki do rur
[części maszyn], regulatory [zawory] jako części maszyn, jednokie‑
runkowe klapy z metalu [części maszyn], dysze będące częściami ma‑
szyn, tłumiki, siłowniki przepustnic, siłowniki liniowe, siłowniki obro‑
towe, siłowniki hydrauliczne, siłowniki zaworowe, pneumatyczne
siłowniki zaworowe, siłowniki z wbudowanym mechanizmem prze‑
kładniowym do zaworów rurociągów, regulatory, regulatory ciśnie‑
nia [zawory] stanowiące części maszyn, regulatory jako części ma‑
szyn, rury [dopasowane części maszyn], rury stanowiące wbudowane
części maszyn, wymienniki ciepła [części maszyn], osłony maszyn,
pokrywy [osłony, części maszyn], filtry do gazów [maszyny], kształtki
rurowe rozgałęzieniowe metalowe [części maszyn], urządzenia ste‑
rujące procesami [hydrauliczne], urządzenia sterujące procesami
[mechaniczne], urządzenia sterujące procesami [pneumatyczne], za‑
wory sterujące [części do maszyn], metalowe elementy rurowe izolo‑
wane cieplnie [części do maszyn], zawory klapowe [części maszyn],
mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, paski napę‑
dowe do wentylatorów silników, pneumatyczne urządzenia sterują‑
ce do maszyn i silników, pompy [części maszyn lub silników], urzą‑
dzenia do ssania powietrza, mechanizmy sterowania hydraulicznego
do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
zawory [części maszyn lub silników], 9 elektroniczne obwody ste‑
rownicze do wentylatorów elektrycznych, elektryczne zawory regu‑
lujące, zawory termostatyczne, puszki przyłączeniowe [elektrycz‑
ność], puszki elektroinstalacyjne, puszki do połączeń elektrycznych,
puszki na przełączniki elektryczne, skrzynki bezpiecznikowe, skrzyn‑
ki zasilające, skrzynki rozdzielcze elektryczne, elektryczne skrzynki
sterownicze, skrzynki przyłączeniowe [elektryczność], skrzynki połą‑
czeniowe [elektryczne], tłumiki, tłumiki hałasu [części elektryczne],
elektryczne siłowniki liniowe, siłowniki do zaworów [regulatory elek‑
tryczne], centrale automatyczne, regulatory ciepła, regulatory tem‑
peratury, elektroniczne regulatory, regulatory termostatyczne, kon‑
trolery (regulatory), regulatory termiczne, regulatory poziomu
[aparatura elektryczna), regulatory do żaluzji z lamelami [elektrycz‑
ne], przewody metalowe [elektryczne], przewody elektryczne, kable
i przewody elektryczne, złączki [elektryczność], osłony kabli [prze‑
wody], ozdobne osłony do wykrywaczy dymu, ukształtowane, czuj‑
niki przeciwpożarowe, urządzenia przeciwpożarowe, elektroniczne
urządzenia sterujące, urządzenia sterujące temperaturą, [termosta‑
ty], elektryczne jednostki kontrolno‑sterujące dostępem, czujniki,
czujniki płomieni, czujniki gazu, czujniki elektroniczne, czujniki elek‑
tryczne, czujniki dymu, czujniki temperatury, czujniki ognia, czujniki
ciśnienia, czujniki ciepła [termostaty], czujniki i detektory, czujniki
dymu i tlenku węgla, urządzenia pomiarowe, alarmy pożarowe, ana‑
lizatory powietrza, elektryczne urządzenia kontrolno‑sterujące, elek‑
tryczne urządzenia pomiarowe, gazometry [urządzenia pomiarowe],
liczniki, mierniki [przyrządy pomiarowe], odzież chroniąca przed
ogniem, piorunochrony, przyrządy pomiarowe, sprzęt do gaszenia
ognia, termostaty, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, urządze‑
nia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do pomiarów precyzyj‑
nych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do sterowania
i kontroli bojlerów, urządzenia zdalnego sterowania, wskaźniki tem‑
peratury, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wyłączniki
samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, złącza elektryczne,
11 wyciągi [wentylacja], wentylatory do systemów wentylacji, wen‑
tylatory osiowe, wentylatory wywiewne, wentylatory ssące, wentyla‑
tory radialne, wentylatory pokojowe, wentylatory sufitowe, wentyla‑
tory dachowe, wentylatory elektryczne, wentylatory eoliczne,
przenośne wentylatory elektryczne, instalacje do wentylacji, urzą‑
dzenia do wentylacji, induktory powietrza [wentylacja], grzejniki
wentylatorowe, instalacje wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, urzą‑
dzenia wentylacyjne, terminale wentylacyjne, wentylatory wyciągo‑
we, kanały dymowe do urządzeń wentylacyjnych, kanały dymowe
z wentylatorami, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyj‑
ne], instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji

2597

i oczyszczania powietrza, filtry do użycia z urządzeniami do wentyla‑
cji, elektryczne wentylatory okienne, elektryczne wentylatory chło‑
dzące, elektryczne grzejniki wentylatorowe, dmuchawy elektryczne
do celów wentylacyjnych, dmuchawy do wentylacji zasilane elek‑
trycznie, kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągo‑
wych, kurtyny powietrzne do wentylacji, okapy do urządzeń wenty‑
lacyjnych, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, przemysłowe
urządzenia wentylacyjne, przenośne urządzenia do wentylacji, prze‑
pustnice do instalacji wentylacyjnych, rozpraszacze ciepła do urzą‑
dzeń do wentylacji, systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wenty‑
lacja i klimatyzacja), systemy HVAC (ogrzewanie wentylacja
i klimatyzacja), urządzenia wentylacyjne do pojazdów, urządzenia
wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia wentylacyj‑
ne zasilane energią słoneczną, wentylatory [części instalacji klimaty‑
zacyjnych], wentylatory do klimatyzacji, wentylatory do kominów,
wentylatory do pojazdów, wentylatory do urządzeń klimatyzacyj‑
nych, wentylatory do urządzeń wyciągowych gazów, wentylatory
do urządzeń wyciągowych dymów, wentylatory do urządzeń wycią‑
gowych spalin, wentylatory do użytku domowego, wentylatory
do użytku handlowego, wentylatory do użytku przemysłowego,
wentylatory do użytku w pojazdach, wentylatory do wymienników
ciepła, wentylatory elektryczne będące elementami domowych in‑
stalacji klimatyzacyjnych, wentylatory elektryczne będące elemen‑
tami domowych instalacji wentylacyjnych, wentylatory elektryczne
do użytku osobistego, wentylatory elektryczne [do użytku domowe‑
go], wentylatory osiowe do klimatyzacji, wentylatory pożarowe
do usuwania gazów, wentylatory pożarowe do usuwania wyziewów,
wentylatory pożarowe do usuwania oparów, wentylatory pożarowe
oddymiające, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, wentylato‑
ry turbinowe [aparatura do wentylacji], wentylatory z silnikiem
do klimatyzacji, wentylatory ze sprężonym powietrzem, wiatraki na‑
pędzane silnikiem do wentylacji, wirniki powietrzne do wentylacji,
wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne
do pary, wyciągi wentylacyjne do zamrażarek, wyciągi wentylacyjne
dymu, wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], kolanka z two‑
rzyw sztucznych do rur [części instalacji sanitarnych], dymowe kana‑
ły, kanały dymowe z wyciągami, urządzenia do redukcji ciśnienia
wody [akcesoria bezpieczeństwa], urządzenia do redukcji ciśnienia
wody [akcesoria regulujące], kanały dymowe do kotłów grzewczych,
kanały dymowe do urządzeń grzewczych, przepustnice przeciwpo‑
żarowe, przepustnice regulujące powietrze, przepustnice do uwal‑
niania dymu, przepustnice do wyrównywania powietrza, przepust‑
nice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia, przepustnice
ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomieni, przepustnice
ciągu hamujące rozprzestrzenianie się płomieni, przepustnice ciągu
hamujące rozprzestrzenianie się gazów: przepustnice ciągu zapobie‑
gające rozprzestrzenianiu się gazów, przepustnice ciągu hamujące
rozprzestrzenianie się ognia, przepustnice ciągu hamujące rozprze‑
strzenianie się dymu, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenia‑
nie się oparów, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenia‑
niu się oparów, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu
się dymu, zawory do klimatyzatorów, zawory do rur, zawory [akceso‑
ria hydrauliczne], zawory kontroli poziomu, zawory do grzejników,
zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, zawory termostatyczne,
zawory odcinające do regulowania gazu, zawory bezpieczeństwa
do urządzeń gazowych, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania
parowego, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa]
do urządzeń gazowych, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeń‑
stwa] do rur gazowych, zawory do kontroli temperatury [części insta‑
lacji centralnego ogrzewania], urządzenia sterujące [zawory termo‑
statyczne] do instalacji grzewczych, czujniki temperatury [zawory
termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, dysze regu‑
lujące [części kominków], dysze regulujące [części pieców], regulato‑
ry gazu, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się
ognia, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się płomieni,
regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomieni, re‑
gulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się gazów, regula‑
tory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się gazów, regulatory ciągu
hamujące rozprzestrzenianie się ognia, regulatory ciągu zapobiega‑
jące rozprzestrzenianiu się dymu, regulatory ciągu hamujące roz‑
przestrzenianie się wyziewów, regulatory ciągu hamujące rozprze‑
strzenianie się dymu, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie
się oparów, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się
oparów, kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur gazowych, regulato‑
ry temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego
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ogrzewania, kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur wodnych, rury
do kotłów grzewczych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury
wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury będące częściami insta‑
lacji sanitarnych, metalowe rury faliste [części instalacji sanitarnych],
przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, wymien‑
niki ciepła, kominki, kominki elektryczne, dmuchawy kominowe, wy‑
ciągi kominkowe, osłony kominkowe, wymienniki ciepła do komin‑
ków, okapy pochłaniające parę do kominków, filtry kurzu, filtry
powietrza, filtry do klimatyzacji, elektrostatyczne filtry powietrza,
filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry do oczyszczania powietrza,
filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry do odsysaczy gazów, filtry
do odsysaczy dymu, filtry do instalacji przemysłowych, filtry
do oczyszczania gazów odlotowych, filtry powietrza do celów prze‑
mysłowych, filtry powietrza do użytku domowego, filtry powietrza
do instalacji przemysłowych, filtry powietrza do urządzeń klimatyza‑
cyjnych, filtry do okapów do wyciągów powietrznych, filtry [części
instalacji domowych lub przemysłowych], filtry do użytku przemy‑
słowego i domowego, filtry do gazów [domowe lub przemysłowe
instalacje], filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, filtry
do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, filtry do użycia z urządze‑
niami do wytwarzania pary, filtry powietrza [części maszyn lub insta‑
lacji do oczyszczania powietrza], filtry do oczyszczania gazów [części
domowych lub przemysłowych instalacji], filtry powietrza do użytku
jako odpylacze w procesach przemysłowych, filtry do wyciągów spa‑
lin [części instalacji domowych lub przemysłowych], filtry magne‑
tyczne będące częściami urządzeń do centralnego ogrzewania, in‑
stalacje do filtrowania powietrza, przepustnice przeciwpożarowe,
urządzenia do ogrzewania, kurtyny powietrzne, kurtyny powietrzne
do wentylacji, elementy grzewcze, elementy ogrzewania elektrycz‑
nego, elementy zabezpieczające do rur gazowych, armatura regula‑
cyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, instalacje sanitarne
i łazienkowe oraz armatura wodno‑kanalizacyjna, armatura do regu‑
lacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub
gazowych, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych
i gazowych, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wod‑
nych i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia
do uzdatniania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje do oczyszczania, od‑
salania i uzdatniania wody, palniki, bojlery i podgrzewacze, aparatu‑
ra i urządzenia chłodnicze, aparatura i instalacje chłodnicze, filtry
powietrza do klimatyzacji, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewa‑
nia, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do schładzania
wody, instalacje klimatyzacyjne, instalacje wodociągowe, czyste ko‑
mory [instalacje sanitarne], kondensatory gazów inne niż części ma‑
szyn, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, odpowie‑
trzacze nieautomatyczne do parowej instalacji grzewczej, instalacje
do ogrzewania wodnego, urządzenia do chłodzenia powietrza, prze‑
wody [części instalacji sanitarnych], regulacja wyciągów [ogrzewnic‑
two], aparatura do wentylacji i klimatyzacji, instalacje do wentylacji
pojazdów [klimatyzacja]: wentylatory [klimatyzacja], instalacje
do dystrybucji wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, wodocią‑
gowe instalacje, zasuwy [szyby] do wyciągów [ogrzewnictwo], zawo‑
ry kanalizacyjne, bojlery, urządzenia i rekuperatory ciepła, dmucha‑
wy klimatyzacyjne, elementy grzejne, filtry [części instalacji
domowych i przemysłowych], bojlery gazowe, urządzenia do oczysz‑
czania gazu, grzejniki, kotły grzewcze, kanały kominowe, kanały ko‑
minowe do kotłów grzewczych, urządzenia klimatyzacyjne, instala‑
cje klimatyzacyjne samochodowe, kolektory słoneczne, kominki
domowe, wyciągi kominowe, wyciągi kuchenne, urządzenia
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, instalacje
do ogrzewania wody, instalacje do wytwarzania pary, płyty grzejne,
suszarki powietrza, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawo‑
ry mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, instalacje i apara‑
tura sanitarna, wężownice do instalacji ogrzewczych i chłodzących,
armatura bezpieczeństwo) do urządzeń oraz instalacji wodnych i ga‑
zowych, zasobniki ciepła, dmuchawy [części instalacji do nawiewu],
aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, urządze‑
nia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia zasi‑
lające kotły grzewcze, 17 niemetalowe złącza kolankowe do rur ela‑
stycznych, uszczelki niemetalowe do redukcji tarcia w metalach,
króćce niemetalowe, złączki, złączki do rur niemetalowe, niemetalo‑
we złączki do węży, połączenia rurowe [złączki] niemetalowe, nieme‑
talowe złączki do rur elastycznych, złączki z kauczuku do rur, nieme‑
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talowe połączenia rurowe [złączki] części sztywnych instalacji
wodociągowych, gumowe złączki do połączeń splatanych kabli nie‑
elektrycznych, niemetalowe złączki do użytku z przewodami wężo‑
wymi, taśmy izolacyjne, taśmy uszczelniające (niemetalowe-), taśmy
do uszczelniania gwintów rurowych, taśmy do izolacji elektrycznej,
taśmy do celów izolacyjnych, taśmy do wypełniania ubytków, taśmy
samoprzylepne do celów technicznych, taśmy, paski i błony klejące,
taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi (niemeta‑
lowe-), taśmy przylepne do użytku w przemyśle, taśmy przylepne
nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, taśmy
z włókien szklanych impregnowanych żywicą epoksydową, do izo‑
lacji, profile uszczelniające niemetalowe, pręty i drążki z tworzyw
sztucznych, gumowe pręty i drążki, podkładki gumowe chroniące
śruby, mieszaniny uszczelniające do gwintów [śruby], podkładki gu‑
mowe chroniące śruby ściągające, tuleje do izolacji silników, tuleje
izolacyjne do maszyn, tuleje wzmacniające rury [guma], niemetalo‑
we połączenia rurowe tulejowe, tuleje gumowe osłaniające części
maszyn, tuleje identyfikacyjne z tworzywa sztucznego do rur,
wsporniki rur izolowanych, wodoszczelne kołnierze z kauczuku, koł‑
nierze z kauczuku do łączenia rur, zaciski gumowe do rur, zaciski
do kabli z gumy, łączniki rurowe niemetalowe, niemetalowe łączniki
do węży, rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, nie z metalu, giętkie rury, węże i akcesoria do nich,
w tym zawory, zawory z gumy lub wulkanizowanych włókien [z wy‑
jątkiem elementów maszyn], zawory z kauczuku syntetycznego,
króćce niemetalowe, tłumiki wibracji z kauczuku, rury izolowane
(niemetalowe), rury giętkie, rury nylonowe, niemetalowe rury wężo‑
we, rury giętkie niemetalowe, tuleje wzmacniające rury [guma], rury
z kauczuku silikonowego, elastyczne rury do celów izolacyjnych, gu‑
mowe rury i przewody rurowe, termokurczliwe rury z kauczuku sili‑
konowego, elastyczne rury zawierające włókna węglowe, osłony
z kauczuku na rury, elastyczne rury wężowe z kauczuku, elastyczne
rury wężowe z tworzyw sztucznych, osłony z kauczuku syntetyczne‑
go na rury, termoizolowane rury wykonane z tworzyw sztucznych,
rury wykonane z elastycznych materiałów syntetycznych, elastycz‑
ne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów płynnych, ela‑
styczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów gazowych,
rury giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych, prze‑
wody do klimatyzatorów, przewody giętkie niemetalowe, przewody
giętkie transportujące powietrze, elektryczne przewody (izolatory
do-), przewody gumowe, giętkie przewody rurowe wykonane z kau‑
czuku, giętkie przewody rurowe wykonane z materiałów włókienni‑
czych, giętkie przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych,
złączki, złączki do rur niemetalowe, niemetalowe złączki do węży,
połączenia rurowe [złączki] niemetalowe, niemetalowe złączki
do użytku z przewodami wężowymi, uszczelki niemetalowe,
uszczelki do rur, niemetalowe uszczelki w osłonkach, uszczelki
do użytku przemysłowego, uszczelki w formie pierścieni, plomby,
uszczelki i wypełnienia, uszczelki niemetalowe do przewodów,
uszczelki do wymienników ciepła, uszczelki niemetalowe do rur ga‑
zowych, uszczelki niemetalowe zapobiegające wyciekom cieczy,
uszczelki do segmentów okładzinowych tuneli, uszczelki niemetalo‑
we do montażu otworów włazowych, uszczelki do stosowania jako
uszczelnienia do płynów, uszczelki gumowe, uszczelki ognioodpor‑
ne, niemetalowe izolowane osłony do rur, osłony izolacyjne do prze‑
mysłowych przewodów rurowych, tuleje gumowe do osłony części
maszyn, niemetalowe osłony do rur, niemetalowe izolowane osłony
rur, osłony termoizolacyjne do zaworów, osłony narożników z gumy,
niemetalowe osłony złącz, watowane osłony izolacyjne, membrany
i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, wełna mineral‑
na, izolacja rur, izolacje akustyczne, substancje izolacyjne, powłoki
izolacyjne, materiały izolacyjne, zaprawy izolacyjne, wypełniacze
izolacyjne, materiały izolacyjne do izolacji przeciwtermicznej, mate‑
riały izolacyjne do izolacji dźwiękowej, izolacja do klimatyzatorów,
ognioodporne materiały izolacyjne, materiały uszczelniające i izola‑
cyjne, materiały izolacyjne dla budownictwa, wstępnie ukształto‑
wane komponenty izolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne i za‑
bezpieczające, konstrukcje do wyciszania [izolacja akustyczna],
taśmy do uszczelniania gwintów rurowych, materiały uszczelniają‑
ce, mieszanki uszczelniające, masy uszczelniające, uszczelniacze
do uszczelniania złączy, uszczelniacze płynne, uszczelniacz do połą‑
czeń, zespoły uszczelniające niemetalowe, izolacyjne masy uszczel‑
niające, profile uszczelniające niemetalowe, mieszanki uszczelniają‑
ce do uszczelniania gwintów na rurach, substancje uszczelniające
do połączeń rurowych, pierścienie uszczelniające wykonane z gumy,
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gumowe materiały uszczelniające do połączeń, niemetalowe okła‑
dziny rurowe do uszczelniania rur, środki uszczelniające do stoso‑
wania w budownictwie, kurtyny dymowe, niemetalowe, wstępnie
izolowane, połączone węże elastyczne, izolacje do budynków
z włókna szklanego, izolacje z materiału syntetycznego do ochrony
termicznej rur, izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed cie‑
płem, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, maty izolacyj‑
ne, płyty izolacyjne, taśmy do celów izolacyjnych, wełna szklana
do użytku jako materiał izolacyjny, niemetalowe elementy dystan‑
sujące do rur, elementy uszczelniające składające się z gumy, arma‑
tura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, materiały
termoizolacyjne, dźwiękoszczelne materiały, materiały do uszczel‑
niania, materiały do wypełniania, materiały izolacyjne do dachów,
wypełnienia kauczukowe [materiały wyściełające], materiały wypeł‑
niające z gumy, materiały wypełniające [zatykające], artykuły i ma‑
teriały termoizolacyjne, artykuły i materiały elektroizolacyjne, arty‑
kuły i materiały dźwiękochłonne, artykuły i materiały ogniotrwałe
i zabezpieczające przed ogniem, materiały i artykuły zabezpieczają‑
ce przed wodą i wilgocią, artykuły amortyzujące wstrząsy i zabez‑
pieczające, tłumiki drgań, półprzetworzone substancje z tworzyw
sztucznych, półprzetworzone żywice syntetyczne, taśmy, paski
i błony klejące, włókna mineralne, włókna węglowe, włókna szklane
i wełna szklana, przewody giętkie z tworzywa sztucznego do celów
hydraulicznych, uszczelniające pierścienie, materiały stosowane
w kotłach przeciw stratom ciepła, ciepłochronne materiały, wełna
żużlowa [izolator], zbrojenia niemetalowe do rur, tworzywa sztucz‑
ne półprzetworzone, materiały uszczelniające, wypełnienia do złącz
rozprężnych, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku natural‑
nego lub z fibry, materiały stosowane w kotłach przeciw stratom
ciepła, ciepłochronne materiały, wełna żużlowa [izolator], zbrojenia
niemetalowe do rur, tworzywa sztuczne półprzetworzone, wypeł‑
nienia do złącz rozprężnych, zawory klapowe gumowe, zawory
z kauczuku naturalnego lub z fibry, armatura do przewodów nieme‑
talowa, materiały filtracyjne z tworzyw sztucznych lub z pianek pół‑
przetworzonych, tworzywa uniemożliwiające promieniowanie
cieplne, złączki do przewodów niemetalowe, króćce do rur niemeta‑
lowe, szczeliwa do połączeń, wata szklana do izolacji, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tkaniny izolacyjne, uszczelki, uszczel‑
ki z kauczuku i włókna wulkanizowanego, żywice syntetyczne, ma‑
teriały filtracyjne [półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw
sztucznych], izolatory, kauczuk syntetyczny, pierścienie gumowe,
pierścienie wodoszczelne, uszczelki do połączeń, żywice sztuczne,
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, uszczelnie‑
nia wodoodporne, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókien‑
nictwa, substancje uszczelniające do połączeń, 19 kanały [dukty]
niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, da‑
chowe otwory wentylacyjne (niemetalowe-), kanały z materiałów
niemetalowych do przesyłania powietrza do wentylacji, niemetalo‑
we klapki wentylatorów do budynków, niemetalowe kratki wentyla‑
cyjne do budynków, niemetalowe rury wentylacyjne do budynków,
osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, do przewodów
HVAC (ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja), osłony otworów wen‑
tylacyjnych, niemetalowe, otwory wentylacyjne w ziemi niemetalo‑
we, przewody wentylacyjne okien dachowych niemetalowe, ujścia
dymu [otwory wentylacyjne], nie z metalu, śluzy [kanały], nie z me‑
talu, kanały wykonane z tworzyw sztucznych do prowadzenia rur
gazowych, profile niemetalowe dla budownictwa, profile panelowe
z materiałów niemetalowych, wsporniki niemetalowe do użytku
w budownictwie, kołnierze ognioodporne na rury niemetalowe,
rury i rurki oraz wyposażenie do nich, w tym zawory, niemetalowe,
zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, nie‑
metalowe klapy, rury sztywne, niemetalowe, niemetalowe rury
wentylacyjne do budynków, rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, wstępnie izolowane niemetalowe rury spajane
do budownictwa, sztywne rury z tworzyw sztucznych [inne niż czę‑
ści instalacji sanitarnych], rury wykonane z cementu do użytku
w budownictwie, rury wylotowe niemetalowe do instalacji budyn‑
ków, rury niemetalowe do dachowych instalacji odwadniających,
rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo
‑kanalizacyjnych, rury opadowe z materiałów niemetalowych, rury
z gliny i przewody, kołnierze ognioodporne na rury niemetalowe,
rury ceramiczne i cementowe, rury z piaskowca, rury odpływowe,
przewody odpowietrzające niemetalowe, przewody do klimatyza‑
cji, niemetalowe, przewody grzewcze, niemetalowe, przewody ko‑
minowe niemetalowe do zastosowania w budownictwie, przewody
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powietrzne z materiałów niemetalowych do użytku w budownic‑
twie, niemetalowe przewody do dystrybucji wody, przewody nie‑
metalowe do wypływu wody, ognioodporne uszczelki w postaci
materiałów budowlanych, kominy niemetalowe, obudowy komin‑
ków, wykładziny kominów niemetalowe, zakończenia kominów nie‑
metalowe, kominowe trzony niemetalowe, niemetalowe okładziny
kominowe, deflektory kominowe niemetalowe, kominowe przedłu‑
żacze niemetalowe, obudowy kominków niemetalowe, bloki do bu‑
dowy kominów niemetalowe, obudowy kominków z tworzyw
sztucznych, osłony kanałów z materiałów niemetalowych, niemeta‑
lowe osłony przeciwpożarowe do przewodów elektrycznych, osło‑
ny przed ogniem niemetalowe do przewodów elektrycznych, stu‑
dzienki rewizyjne wykonane z materiałów niemetalowych, pokrywy
do włazy niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemeta‑
lowe, uchwyty osłon uszczelniających niemetalowe, materiały
do ochrony przeciwpożarowej niemetalowe do użytku w budow‑
nictwie, łuki z materiałów niemetalowych, niemetalowe materiały
na pokrycia dachowe, elementy wykończeniowe budowlane nie‑
metalowe, elementy budowlane prefabrykowane niemetalowe,
niemetalowe przemysłowe elementy konstrukcyjne, wykończenio‑
we elementy dachów, niemetalowe, konstrukcyjne elementy nie‑
metalowe dla budownictwa, prefabrykowane niemetalowe ele‑
menty budowlane do montażu na miejscu, niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, kamień, skała, glina i minera‑
ły, budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane materiały nie‑
metalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
kształtowniki niemetalowe, listwy niemetalowe, rury spustowe nie‑
metalowe, rury wodociągowe niemetalowe, nasady kominowe nie‑
metalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe, zawory wodociągo‑
we z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych, belki niemetalowe, pokrycia dachowe
niemetalowe, dźwigary niemetalowe, kratownice niemetalowe,
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, okładziny nieme‑
talowe dla budownictwa, podpory niemetalowe, pokrycia niemeta‑
lowe dla budownictwa, powłoki [materiały budowlane], rynny da‑
chowe niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki szczelne
niemetalowe, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, zaprawy
budowlane, 20 kratki wentylacyjne niemetalowe do mocowania
w drzwiach, kratki wentylacyjne niemetalowe do mocowania
w oknach, niemetalowe klamry do rur, niemetalowe klamry do ka‑
bli, uchwyty [obejmy] do rur i kabli, niemetalowe, niemetalowe opa‑
ski zaciskowe do węży, opaski zaciskowe niemetalowe do łączenia
rur, pręty gwintowane, niemetalowe, śruby niemetalowe, niemeta‑
lowe nasadki na śruby, nakrętki niemetalowe, tuleje gwintowane,
niemetalowe, tulejki osłonowe do rur [z tworzyw sztucznych], tuleje
rozprężne, niemetalowe, służące do przymocowywania śrub, koł‑
nierze do mocowania rur, niemetalowe, kołnierze z tworzyw sztucz‑
nych do mocowania rur, śruby [wkręty] niemetalowe, zaciski zabez‑
pieczające niemetalowe, zaciski spinające, niemetalowe, zaciski
nie z metalu, zaciski z tworzyw sztucznych, zaciski niemetalowe
do kabli, zaciski do przewodów i rur, niemetalowe, zaciski do rur wy‑
konane z tworzyw sztucznych, osprzęt plastikowy [zaciski] do przy‑
łączania do przewodów rurowych, osłony z tworzyw sztucznych
na metalowe zaciski do węży, rury lub kable [uchwyty [zaciski]
z tworzyw sztucznych do-], łączniki gwintowe, niemetalowe, łączni‑
ki i złącza, łączniki gwintowe wykonane z tworzyw sztucznych, łącz‑
niki kablowe, złącza i uchwyty, łączniki rurowe, złącza i uchwyty,
zawory, niemetalowe, skrzynki narzędziowe niemetalowe, skrzynki
z tworzyw sztucznych, skrzynki kablowe nieelektryczne z materia‑
łów niemetalowych, osłony do kominków, gwoździe niemetalowe,
niemetalowe elementy złączne, kołki do ścian niemetalowe, pokrę‑
tła niemetalowe, sworznie niemetalowe, trzpienie niemetalowe,
zawiasy niemetalowe, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych,
zawory z tworzyw sztucznych do przewodów drenażowych, zawo‑
ry, niemetalowe, inne niż części maszyn, 35 usługi sprzedaży deta‑
licznej i hurtowej w związku z towarami z dziedziny ogrzewania
wentylacji, klimatyzacji i rekuperacji, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z systemami ogrzewania, wentylacji, klimaty‑
zacji i rekuperacji oraz częściami tych systemów.

(111) 293932
(220) 2016 07 01
(210) 458501
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) NAWROT MONIKA, MACHNACKA WANDA MORE FASHION
SPÓŁKA CYWILNA, Blizne Łaszczyńskiego, PL.
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(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, fioletowy,
niebieski, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, pomarańczowy,
ciemnoniebieski
(531) 03.07.04, 03.07.16, 29.01.15
(510), (511) 14 biżuteria sztuczna, koraliki, naszyjniki, imitacja biżu‑
terii z tworzyw sztucznych, bransolety, broszki, breloczki do kluczy,
etui, 16 wykroje papierowe ubrań, wykroje krawieckie do szycia i ry‑
sowania, wizytówki, ulotki, dekoracje z papieru, drukowane foldery
informacyjne, materiały opakowaniowe, wzory do haftu, 18 torebki,
walizy i torby podróżne, plecaki, parasolki, parasole, portmonetki,
portfele, kosmetyczki, sakiewki na klucze, futerały i etui na wizy‑
tówki, 25 odzież wierzchnia męska i damska, odzież dziecięca i mło‑
dzieżowa, kurtki, płaszcze, wiatrówki, bluzy, bluzki, tuniki, koszulki,
koszule, topy, spodnie, szorty, garnitury męskie i damskie, kamizelki,
dresy, dżinsy, półgolfy, pulowery, swetry, surduty, kamizelki, kom‑
binezony, sukienki, spódnice, koszule, podkoszulki, chustki i opaski
na głowę, szaliki i szale, odzież do spania i treningowa, podomki,
szlafroki, odzież niemowlęca, okrycia i kostiumy kąpielowe, obuwie,
paski odzieżowe, fulary, krawaty, nakrycia głowy, szaliki, kapelusze,
części odzieży, wyroby pończosznicze, obuwie, 26 aplikacje do tka‑
nin (pasmanteria), zamki błyskawiczne, dekoracje do artykułów tek‑
stylnych, frędzle, broszki, cekiny, emblematy wszywane, tasiemki
i taśmy, wstążki, falbany, gumki do włosów, zapięcia ubrań, zatrzaski,
guziki, haftki, sprzączki, klamry, hafty do odzieży, kokardy, koronki,
metki z materiału, ozdoby do ubrań i do włosów, 35 usługi sprzeda‑
ży detalicznej odzieży, nakryć głowy, obuwia, artykułów ozdobnych,
walizek, toreb, akcesoriów podróżnych, parasolek, artykułów pa‑
smanteryjnych i krawieckich, biżuterii, artykułów związanych z wzor‑
nictwem i projektowaniem mody, jednorazowych wyrobów papie‑
rowych, także za pomocą globalnych sieci komputerowych, usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej odzieży i akcesoriów
do niej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży de‑
talicznej, organizacja i uczestnictwo w targach i wystawach w celach
handlowych, reklamowych i promocyjnych, 40 barwienie tekstyliów
i formowanie, haftowanie, usługi krawieckie, nadruk wzorów na tka‑
ninach i odzieży, nakładanie wykończenia na tkaniny, obrębianie i pi‑
kowanie tkanin, usługi w zakresie obróbki tkanin, przeróbki odzieży,
szycie odzieży na miarę, usługi dekoracji odzieży, 42 projektowanie
mody, ubrań, biżuterii, nakryć głowy, projektowanie graficzne, pro‑
jektowanie aplikacji motywów wzorniczych na tkaniny.
(111) 293933
(220) 2016 07 04
(210) 458513
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 29
(732) ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
PIAST, Wołów, PL.
(540) BIAŁY DUCH
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, niebieski
(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 proszki i płyny do prania i wybielania oraz inne sub‑
stancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szo‑
rowania i ścierania w postaci płynów, proszków, żeli i mleczka, płyn
do mycia szyb, zagęszczone płyny czyszcząco‑dezynfekujące o róż‑
norodnym zastosowaniu i długotrwałym działaniu, preparaty czysz‑
czące przeznaczone do toalet: płyny, pianki, żele, kostki toaletowe,
środki myjące, w tym płyny do mycia naczyń kuchennych i stoło‑
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wych, tabletki do zmywarek, mydła, szampony, preparaty do kąpieli,
środki czyszczące i udrożniające rury, środki do czyszczenia tapicerki
i dywanów, posadzek, nagrobków, 35 pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie w umo‑
wach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, sprzedaż detaliczna
i hurtowa prowadzona również metodą wysyłkową i za pośrednic‑
twem Internetu proszków, płynów, środków wybielających i innych
substancji stosowanych w praniu, środków myjących, w tym płynów
do mycia naczyń kuchennych i stołowych, środków do czyszczenia,
polerowania, szorowania, ścierania i udrażniania, mydeł, płynów
do pielęgnacji włosów i kąpieli.

(111) 293934
(220) 2016 07 04
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 16
(732) BUŁA JAROSŁAW ALEGRE, Malbork, PL.
(540) ALEGRE
(540)

(210) 458517

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 spedycja, przewóz samochodami ciężarowymi, prze‑
wożenie ładunków, transport.
(111) 293935
(220) 2016 07 04
(210) 458518
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) KRYSTIAN LINDER SPÓŁKA JAWNA, Pietna, PL.
(540) DISCOPLEX A4
(540)

Kolor znaku: błekitny, biały, czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 prowadzenie dyskotek, usługi klubów [dyskotek],
wypożyczanie sprzętu do dyskotek, usługi rozrywkowe świadczone
w dyskotekach.
(111) 293936
(220) 2016 07 04
(210) 458527
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) ZAJĄC PRZEMYSŁAW, Kalisz, PL.
(540) Collours
(510), (511) 25 bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, bluzy z kapturem, kurtki bluzy, buty do biegania, buty
do jazdy na rowerze, buty do koszykówki, buty do jogi, buty do siat‑
kówki, buty do siatkówki nożnej, buty damskie, buty dla kobiet,
buty do piłki ręcznej, chusty [odzież], chusty na głowę, chusty, szale
na głowę, szale i chusty na głowę, czapki bez daszków, czapki bejs‑
bolówki, czapki baseballowe, czapki dziane, czapki [nakrycia głowy],
czapki sportowe, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, ocieplacze
na nogi [getry], owijacze i getry, kamizelki, kamizelki [bezrękawni‑
ki], kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony
do latania, kombinezony do nart wodnych, kombinezony do snow‑
boardu, kombinezony jednoczęściowe, kombinezony narciarskie,
kombinezony piankowe, kombinezony piankowe do surfingu, kom‑
binezony piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, kom‑
binezony piankowe do windsurfingu, kombinezony przeciwdeszczo‑
we, kombinezony suche [skafandry], kombinezony zimowe, okrycia
robocze [kombinezony], akcesoria na szyję, apaszki, apaszki [chustki],
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bandany, bandany na szyję,
bermudy, bermudy (szorty), bezrękawniki, bielizna, bielizna [część
garderoby], bielizna damska, bielizna damska typu body, bielizna
dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, komplety koszulek i spodenek, ko‑
szule codzienne, koszule sportowe, koszule sportowe pochłaniające
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wilgoć, koszule z długimi rękawami, koszule z dzianiny, koszule z gol‑
fem, koszule z kołnierzykiem, koszule z ochraniaczami do użytku
sportowego, koszule z włókna ramii, koszule zapinane, kurtki, kurtki
bez rękawów, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe,
kurtki jako odzież sportowa, kurtki nieprzemakalne, kurtki odblasko‑
we, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], majtki wyszczuplające,
buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie codzienne, obuwie co‑
dziennego użytku, obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla
kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie do uprawiania sportów, obu‑
wie na plażę, buty tenisowe [obuwie sportowe], ubrania dla kolarzy,
szaliki [odzież], swetry bez rękawów, swetry [odzież], swetry polo,
swetry rozpinane, swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swe‑
try z okrągłym wykończeniem przy szyi, swetry z półgolfem, swetry
marynarskie, bryczesy [spodnie], krótkie spodnie, męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, spódnico‑spodnie, spodnie
do ćwiczeń fizycznych, spodnie do joggingu, spodnie do joggin‑
gu [odzież], spodnie do jogi, spodnie do kolan [bryczesy], spodnie
do rozgrzewki, spodnie dresowe, spodnie dziecięce, spodnie joggin‑
gowe, spodnie kolarskie, sukienki damskie, sukienki do gry w tenisa,
letnie sukienki, slipy męskie, figi damskie, skarpetki dla sportowców,
skarpetki do gry w tenisa, skarpetki męskie, skarpetki sportowe, skar‑
petki przeciwpotne, skarpetki wchłaniające pot, daszki do czapek,
paski, paski tekstylne, paski z materiału, paski materiałowe [odzież],
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z dłu‑
gimi rękawami, garnitury, garnitury damskie, garnitury męskie, gar‑
nitury w sportowym stylu, garnitury wieczorowe, garnitury wizyto‑
we, garnitury trzyczęściowe [odzież], ogrzewacze do nadgarstków,
ogrzewacze rąk [odzież], ogrzewacze stóp, nieelektryczne, pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], koszulki kolarskie .

(111) 293937
(220) 2016 07 04
(210) 458533
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 29
(732) KROCHMAL ARTUR, KROCHMAL RENATA ART‑PRESSE
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) mikropolska
(510), (511) 41 prowadzenie działalności w formie wesołych miaste‑
czek, parków rozrywki, ogrodów zabaw, organizowanie widowisk,
koncertów, prowadzenie działalności muzealnej, wystawienniczej
w zakresie dzieł sztuki, osiągnięć naukowych, architektury, historii.
(111) 293938
(220) 2016 07 04
(210) 458543
(151) 2017 01 20
(441) 2016 08 16
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) PETIT SWEET
(510), (511) 29 bita śmietana, dżemy, dżem imbirowy, owoce kandy‑
zowane, owoce lukrowane, 30 ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciast‑
ka, ciastka ryżowe, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, ciasto, ciastka,
wyroby cukiernicze, cukier, cukierki miętowe, cukierki, czekolada,
dekoracje cukiernicze do ciast, enzymy do ciast, galaretki owocowe
‑słodycze, gofry, herbatniki, herbatniki petit

‑beurre, imbirowe
pieczywo‑piernik, karmelki‑cukierki, krakersy, kukurydza prażona
‑popcorn, lukier do ciast, lukrecja‑cukiernictwo, makaroniki‑wyroby
cukiernicze, ciasta mączne, mięta do wyrobów cukierniczych, cukier‑
ki miętowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukierni‑
cze na bazie orzechów arachidowych, orzechy w czekoladzie, galaret‑
ki owocowe‑słodycze, pastylki‑cukierki, piernik, pomadki‑cukierki,
pralinki, ciasto w proszku, ptifurki‑ciasteczka, ciastka ryżowe, słody‑
cze, słodycze‑cukierki, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na cho‑
inki, słodziki naturalne, herbatniki‑słód, wyroby cukiernicze, wyroby
czekoladowe do dekoracji ciast, wysoko‑proteinowe batoniki zbożo‑
we, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów,
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, syropy do lemoniady, wody
mineralne‑napoje, napoje bezalkoholowe, esencje do produkcji na‑
pojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napo‑
je bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
soki owocowe, bezalkoholowe nektary owocowe, pastylki do napo‑
jów gazowanych, sorbety‑napoje, syropy do napojów.
(111) 293939
(151) 2017 01 20

(220) 2016 07 04
(441) 2016 08 16

(210) 458544
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(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) GO TOVE
(510), (511) 29 ajvar, alginy, aloes, bekon, białka jajek, białko do ce‑
lów kulinarnych, bita śmietana, bulion, preparaty do produkcji bu‑
lionu, koncentraty na bulionie, cebula konserwowana, czosnek
konserwowy, daktyle, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, dżemy,
enzymy mlekowe do celów spożywczych, fasolka konserwowa, flaki,
galaretki jadalne, galarety mięsne, gniazda ptaków jadalne, groszek
konserwowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe, hummus
‑pasta z ciecierzycy, ikra rybia przetworzona, dżem imbirowy, jaja,
jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, zupy jarzynowe‑przetwory,
kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kieł‑
baski w cieście, kiełbasy, kiszone warzywa‑kimchi, masło kokosowe,
olej kokosowy, tłuszcz kokosowy, koktajle jajeczne bezalkoholowe,
koktajle mleczne, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu,
konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszony, korniszony z jarzy‑
nami w occie, krokiety, lecytyna spożywcza, łój spożywczy, miąższ
owoców, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso solo‑
ne, migdały spreparowane, mleko migdałowe do celów kulinarnych,
mleko proteinowe, mleko ryżowe‑substytut mleka, mleko sojowe
‑namiastka mleka, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinar‑
nych, owoce mrożone, nasiona spożywcze, olej kostny jadalny, olej
palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do ce‑
lów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego spo‑
żywczy, oleje jadalne, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty,
olej z orzechów palmowych‑żywność, orzechy preparowane, owoce
konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce w pusz‑
kach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki
owocowe, pasta z kabaczka, pasta z oberżyny, pektyna do celów spo‑
żywczych, pestki słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane, poczwarki
jedwabnika jadalne, sok pomidorowy do celów kulinarnych, potrawy
z ryb dla ludzi, jaja w proszku, przecier jabłkowy, przecier pomido‑
rowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owo‑
ców, przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa‑miazga owocowa,
pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, rosół, koncentraty na rosół,
soki roślinne do gotowania, żywność produkowana z ryb, ryby nie‑
żywe, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owo‑
cowe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spo‑
żywcza, soki roślinne do gotowania, mięso solone, ryby solone, sos
żurawinowy‑kompot, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie
martwe, jaja ślimaka jadalne, tahini‑pasta z ziarna sezamowego, pa‑
sty zawierające tłuszcz do kanapek, tłuszcze jadalne, surowce do pro‑
dukcji tłuszczów jadalnych, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk
martwy, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa
suszone, warzywa w puszkach, sałatki warzywne, wątroba, pasztet
z wątróbki, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, wodorosty opie‑
kane, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, płatki ziemnia‑
czane, ziemniaki zapiekane w cieście, zupy, składniki do sporządza‑
nia zup, zupy jarzynowe‑przetwory, zwierzęcy szpik kostny jadalny,
żelatyna, żółtka jajek, żywność przygotowana z ryb, 30 chleb, chleb
bezdrożdżowy, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, grysik ku‑
kurydziany, imbirowe pieczywo‑piernik, kanapki, kasza manna, ka‑
sza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, kluski,
płatki kukurydziane, kukurydzianka, mamałyga‑potrawa na wodzie
lub mleku, kuskus‑kasza, lody spożywcze w proszku, makaron rurki,
makaron wstążki, makarony, potrawy na bazie mąki, żywność na ba‑
zie mąki, mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, pasta z mig‑
dałów, naleśniki, produkty spożywcze na bazio owsa, pasta migda‑
łowa, paszteciki, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane,
płatki owsiane, potrawy na bazie mąki, ryż, sajgonki, spaghetti, sushi,
tortille, Wareniki‑pierogi z nadzieniem, 31 algi spożywcze dla ludzi
i zwierząt, buraki, cebula świeża‑warzywa, chleb świętojański, suro‑
wy, cykoria‑sałata, otręby zbożowe, sezam jadalny, nieprzetworzony,
wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt, kasztany jadalne świe‑
że, korzenie jadalne.
(111) 293940
(220) 2016 07 04
(210) 458548
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) Wspomnienie dzieciństwa Produkt pasteryzowany PROFi Zupa
z Owocami Leśnymi i makaronem na ciepło na zimno Propozycja
podania Bez konserwantów Nie zawiera tłuszczu Bez barwników
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emisje obligacji, handel obligacjami, usługi w zakresie obligacji, ma‑
klerstwo związane z obligacjami, handel transakcjami terminowymi,
usługi związane z kapitałem wysokiego ryzyka, doradztwo w zakresie
usług związanych z kapitałem wysokiego ryzyka, finansowanie kapita‑
łu wysokiego ryzyka, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka, inwe‑
stycje finansowe, doradztwo w zakresie inwestowania funduszy, usłu‑
gi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, informacje finansowe.

(111) 293943
(220) 2016 07 04
(210) 458562
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) CREDIT INVEST SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) CREDIT INVEST
(540)

Kolor znaku: biały, jasnożółty, żółty, czerwony, zielony, brązowy,
czarny, granatowy
(531) 02.07.10, 03.07.03, 03.07.19, 05.03.11, 05.03.14, 05.07.08,
05.07.09, 05.07.24, 08.07.01, 09.01.10, 25.01.01, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy owocowe, zupa z owoców leśnych.
(111) 293941
(220) 2016 07 04
(210) 458549
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) Wspomnienie dzieciństwa Produkt pasteryzowany PROFi
Zupa Wiśniowa z makaronem na ciepło na zimno Propozycja
podania Bez konserwantów Nie zawiera tłuszczu Bez barwników
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, ciemnoczerowny, czarny,
jasnożółty, żółty, brązowy, biały
(531) 02.07.10, 03.07.03, 03.07.19, 05.07.16, 08.07.01, 09.01.10,
25.01.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy owocowe, zupa wiśniowa.
(111) 293942
(220) 2016 07 04
(210) 458558
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) CREDIT INVEST SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Credit Invest
(510), (511) 36 usługi finansowe, zarządzanie finansami, finanso‑
we usługi konsultingowe, doradztwo finansowe, analizy finansowe,

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 usługi finansowe, zarządzanie finansami, finanso‑
we usługi konsultingowe, doradztwo finansowe, analizy finansowe,
emisje obligacji, handel obligacjami, usługi w zakresie obligacji, ma‑
klerstwo związane z obligacjami, handel transakcjami terminowymi,
usługi związane z kapitałem wysokiego ryzyka, doradztwo w zakre‑
sie usług związanych z kapitałem wysokiego ryzyka, finansowanie
kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzy‑
ka, inwestycje finansowe, doradztwo w zakresie inwestowania fun‑
duszy, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, informa‑
cje finansowe.
(111) 293944
(220) 2016 07 04
(210) 458578
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) Catrin GRAF, Krailling, DE.
(540) Graf Uszczelki
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania
dźwięku i obrazu, oprogramowanie komputerowe przechowywane,
sprzęt komputerowy, dyski kompaktowe, komputery, DVD, przyrzą‑
dy pomiarowe, aparatura diagnostyczna nie do celów medycznych,
17 Guma, gutaperka i produkty z tych materiałów, wyroby z półprze‑
tworzonych tworzyw sztucznych, materiały wypełniające, uszczel‑
niające, pakuły i materiały izolacyjne, niemetalowe węże, akrylowe
żywice jako półprodukty, niemetalowe wzmocnienia do przewodów
sprężonego powietrza, balata, kora jako izolacja akustyczna, baweł‑
na do izolacji, uszczelki, uszczelki z tworzyw sztucznych, pierścienie
uszczelniające, uszczelki w formie pierścieni, uszczelnienia pręto‑
we, elementy zbierające do uszczelnień, elementy przewodzące
zaadoptowane jako uszczelki, uszczelnienia spoczynkowe, uszczel‑
nienia dynamiczne, materiały uszczelniające wykonane z materiałów
gumowo‑elastycznych oraz z materiałów syntetycznych termopla‑
stycznych, wypełnienia do szczelin kompensacyjnych, materiały
uszczelniające, pierścienie uszczelniające, mieszaniny uszczelniają‑
ce, taśmy uszczelniające, materiały izolacyjne przed wilgocią w bu‑
dynkach, ognioodporne materiały izolacyjne, folie z regenerowanej
celulozy inne niż do pakowania, szczeliwa do połączeń, guma su‑
rowa lub półprzetworzona, gumowe uszczelki do słoików, gumo‑
wa przędza elastyczna nie do celów tekstylnych, odboje gumowe,
zderzaki amortyzujące gumowe, pierścienie gumowe, liny gumowe,
korki gumowe, izolatory i materiały izolacyjne (elektryczność, ciepło,
dźwięk), taśmy izolacyjne, filc izolacyjny, kit, taśmy samoprzylep‑
ne inne niż do użytku medycznego, biurowego lub do stosowania
w gospodarstwie domowym, półprzetworzone tworzywa sztuczne,
mieszanki chemiczne zapobiegające utracie ciepła, materiały wy‑
ściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały do pakowania
[wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały dźwiękosz‑
czelne, guma syntetyczna, podkładki w formie krążków z gumy lub
z fibry, produkty termoizolacyjne, octan celulozy półprzetworzony,
37 usługi instalacyjne, uszczelnianie budynków (usługi budowla‑
ne), informacja budowlana, informacja o naprawach, budownictwo,
usługi izolacyjne (budownictwo), lakierowanie, naprawy, konserwa‑
cja i serwisowanie wszelkiego rodzaju uszczelnień, 38 usługi teleko‑
munikacyjne, informacja telekomunikacyjna, umożliwianie dostępu
do globalnej sieci komputerowej, dostarczanie dostępu do informa‑
cji w Internecie, przesyłanie informacji drogą elektroniczną, przeka‑
zywanie wszelkich wiadomości na adresy internetowe.
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(111) 293945
(220) 2016 07 04
(210) 458579
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) CDDP SYSTEM
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 26.03.01, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej w układach zasilających trakcji elektrycznej,
programy komputerowe do układów zasilających trakcji elektrycz‑
nej, 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 sys‑
temach trakcji elektrycznej, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego w systemach trakcji elektrycznej,
analizy komputerowe systemów trakcji elektrycznej w szczególności
układów zasilania trakcji elektrycznej.
(111) 293946
(220) 2016 07 04
(210) 458581
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) CDDP SYSTEM
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do sterowania przepływu ener‑
gii elektrycznej w układach zasilających trakcji elektrycznej, pro‑
gramy komputerowe do układów zasilających trakcji elektrycznej,
42 projektowanie systemów elektrycznych do zasilania trakcji elek‑
trycznej, projektowanie systemów informatycznych do układów za‑
silania trakcji elektrycznej, doradztwo, konsultacje i informacja w za‑
kresie technologii informacyjnych wykorzystywanych w systemach
trakcji elektrycznej, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra‑
mowania komputerowego w systemach trakcji elektrycznej, analizy
komputerowe systemów trakcji elektrycznej, w szczególności ukła‑
dów zasilania trakcji elektrycznej.
(111) 293947
(220) 2016 07 04
(210) 458587
(151) 2017 01 11
(441) 2016 08 29
(732) K. LINE, Les Herbiers, FR.
(540) K‑LINE Rozświetlone Okno
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe budynki
przenośne, metalowe stolarskie okucia i mocowania zewnętrzne
i wewnętrzne, mieszane metalowo‑drewniane elementy stolarskie,
drzwi, okna, okna dachowe, ramy drzwiowe i okienne, zawiasy, okna
skrzyniowe, okna francuskie, futryny do drzwi, obramowania drzwio‑
we i okienne, ograniczniki drzwiowe i okienne, ramy drzwiowe
i okienne, okucia drzwiowe i okienne, bramy, ogrodzenia, balustra‑
dy, kasety do rolet i rolety, poręcze, werandy, profilowane elementy
do drzwi i do okien oraz ich elementy, wszystkie wyżej wymienione
towary wykonane z metalu, prowadnice z metalu do drzwi metalo‑
wych i niemetalowych oraz części do prowadnic, metalowe ramy,
płyty, panele i folie do montażu zapewniające zamykanie się otwo‑
rów w budynkach, rolety zewnętrzne z metalu, kratownice metalowe
do budynków, fasady metalowe, ściany kurtynowe z metalu, ramy,
okucia i profile z metalu dla budownictwa, 19 niemetalowe materiały
budowlane, niemetalowe budynki przenośne, niemetalowe elemen‑
ty stolarskie zewnętrzne i wewnętrzne, stolarskie elementy mocują‑
ce z tworzyw sztucznych, mieszane metalowo‑drewniane elementy
stolarskie, drzwi, okna, okna dachowe, ramy drzwiowe i okienne,
okna skrzyniowe, okna francuskie, futryny do drzwi, obramowania
drzwiowe i okienne, ramy drzwiowe i okienne, bramy, ogrodzenia,
balustrady, kasety do rolet i rolety, poręcze, werandy, profilowane
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elementy do drzwi i do okien oraz ich elementy, wszystkie wyżej
wymienione towary wykonane nie z metalu, niemetalowe ramy,
płyty, panele i folie do montażu zapewniające zamykanie się otwo‑
rów w budynkach, rolety zewnętrzne nie z metalu ani nietekstylne
oraz ich elementy, kratownice niemetalowe do budynków, fasady
niemetalowe, ściany kurtynowe nie z metalu, ramy, okucia i profile
nie z metalu dla budownictwa, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
wyrobów stolarskich, mianowicie drzwi, okien, okien dachowych,
ram drzwiowych i okiennych, zawiasów, okien skrzyniowych, okien
francuskich, futryn do drzwi, obramowań drzwiowych i okiennych,
ograniczników drzwiowych i okiennych, ram drzwiowych i okien‑
nych, okuć drzwiowych i okiennych, bram, ogrodzeń, balustrad,
kaset do rolet i rolet, poręczy, werand, profilowanych elementów
do drzwi i do okien oraz ich elementów, prowadnic do drzwi oraz
części do prowadnic, ram, płyt, paneli i folii do montażu zapewnia‑
jących zamykanie się otworów w budynkach, rolet zewnętrznych,
kratownic do budynków, fasad, ścian kurtynowych, ram, okuć i profili
dla budownictwa, 37 dopasowywanie, instalacja, naprawy, konser‑
wacja i renowacja artykułów stolarskich, 42 doradztwo, informacja,
pomoc, ocena, konsultacje, szacowanie i profesjonalne ekspertyzy
w zakresie artykułów stolarskich.

(111) 293948
(220) 2016 07 04
(210) 458590
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., Tokio, JP.
(540) SZOGUN
(510), (511) 5 herbicydy, insektycydy, fungicydy, preparaty chwasto‑
bójcze i preparaty do zwalczania robactwa.
(111) 293949
(220) 2016 07 12
(210) 459060
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) RATYŃSKI JAROSŁAW RATYŃSCY DENTAL CLINIC,
Warszawa, PL.
(540) R
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 10 implanty stomatologiczne, protezy stomatologiczne,
44 usługi dentystyczne w zakresie diagnostyki oraz leczenia, chirur‑
gia plastyczna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, stomatologia
kosmetyczna, doradztwo związane ze stomatologią, usługi kliniki
dentystycznej, protetyka stomatologiczna, stomatologia zacho‑
wawcza, stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, usługi
ortodontyczne, usługi periodontologiczne, usługi diagnostyki rent‑
genowskiej, stomatologia estetyczna, profilaktyka stomatologiczna.
(111) 293950
(220) 2016 07 13
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 29
(732) TEKNOS‑OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) oliva YACHT PAINTS since 1923
(540)

(210) 459065

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13
(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,
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aby ich nabywca mógł dokonać między nimi wyboru – prowadzone
tradycyjnie lub on‑line w tym za pośrednictwem Internetu, świad‑
czenie usług reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, prowadzenie usług promocji
i sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 293951
(220) 2006 10 24
(210) 317134
(151) 2016 11 23
(441) 2007 02 05
(732) VALLEGRE, VINHOS DO PORTO, S.A., PINHÃO, PT.
(540) PORTO VISTA ALEGRE
(540)

(531) 05.03.11, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 33 wina typu portwine.
(111) 293952
(220) 2010 07 30
(151) 2017 01 19
(441) 2010 11 08
(732) SCORPIO F.H. Krzysztof Sinkiewicz, Łódź, PL.
(540) YO!
(540)

(210) 373554

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki,
35 oferowanie i sprzedaż za pośrednictwem Internetu towarów ta‑
kich jak: odzież, obuwie i nakryciagłowy, zabawki dla dzieci, wypo‑
sażenie pokoi dziecięcych, pościel, aukcje publiczne, badanie ryn‑
ku, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
dystrybucja materiałów reklamowych, działalność handlowa, dzia‑
łalność gospodarcza, agencje export‑import, prenumerata gazet,
agencje informacji handlowej, komputerowe bazy danych, kompu‑
terowe zarządzanie plikami, uaktualnienie materiałów reklamowych,
sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, rekrutacja personelu, wyszukiwanie informacji dla
osób trzecich, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzania, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pokazy towarów, re‑
klama za pośrednictwem siecikomputerowej, reklama, sortowanie
danych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizacja targów w celach handlowych, wycena działal‑
ności handlowej.
(111) 293953
(220) 2011 10 25
(210) 392007
(151) 2016 12 01
(441) 2012 01 30
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń, PL.
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy
(531) 02.09.01, 26.05.08, 26.13.25, 29.01.07
(510), (511) 30 pierniki, pierniki nadziewane, pierniki w glazurze,
pierniki nadziewane w glazurze, pierniki w czekoladzie, pierniki na‑
dziewane w czekoladzie, ciastka, ciastka w czekoladzie, ciastka w gla‑
zurze, herbatniki, herbatniki w czekoladzie, herbatniki w glazurze,
wafle, wafle w czekoladzie, wafle przekładane, wafle przekładane
w czekoladzie, wafle nadziewane, wafle nadziewane w czekoladzie,
wyroby cukiernicze, 35 usługi organizacji sieci sklepów i punktów
sprzedaży wyrobów cukierniczych wraz z przekazaniem doświad‑
czeń i znaków towarowych (franchising), doradztwo w sprawie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc
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w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi prowadzenia
sklepów i punktów sprzedaży wyrobów cukierniczych i piekarni‑
czych, organizowanie pokazów towarów, targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszcza‑
nie ogłoszeń i reklam, 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów,
szkoleń, przyjęć, balów, spotkań biznesowych, imprez kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, usługi wesołych miasteczek i parków
rozrywki, organizowanie konkursów, loterii, spektakli, koncertów,
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi muzealne, 43 kawiarnie,
kafeterie, herbaciarnie, kafejki internetowe.

(111) 293954
(220) 2013 06 06
(210) 415137
(151) 2017 01 17
(441) 2013 09 16
(732) TRANS KINETIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Bezpośredni autobus na lotnisko w Modlinie modlinbus
modlinbus.pl Wygodnie, bez przesiadek, przez całą dobę Rezerwuj
on‑line modlinbus.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, jasnofioletowy, ciemnofioletowy,
biały, grafitowy
(531) 18.01.07, 18.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 transport, transport pasażerski, transport podróż‑
nych, transport rzeczy, informacje o transporcie, pośrednictwo
w transporcie, rezerwacje transportu.
(111) 293955
(220) 2013 07 01
(210) 416098
(151) 2016 12 16
(441) 2013 10 14
(732) NATUR GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) VIAMEN
(510), (511) 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, aparaty
i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów me‑
dycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, butelki dla
niemowląt, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura i instru‑
menty dentystyczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekar‑
skie, artykuły ortopedyczne, smoczki dziecięce, bandaże, poduszki
do celów leczniczych, strzykawki do celów medycznych, aparaty
i narzędzia weterynaryjne.
(111) 293956
(220) 2013 11 19
(151) 2016 12 15
(441) 2014 03 03
(732) PIRÓG DAMIAN, Warszawa, PL.
(540) KAMERY.PL
(540)

(210) 421704

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i instalacje alarmowe, monitorowania,
kontroli dostępu, dozorowania, telewizji przemysłowej, sterowa‑
nia, zapisywania i przechowywania danych, urządzenia i przyrzą‑
dy elektryczne i elektroniczne do realizacji ww. zadań, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, urządzenia telefoniczne, telewizyjne, alar‑
mowe, komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, 35 usługi
w zakresie prowadzenie sprzedaży artykułów alarmowych, moni‑

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

torowania, kontroli dostępu, dozorowania, telewizji przemysłowej,
sterowania, zapisywania i przechowywania danych, nawigacji
satelitarnej, urządzeń telefonicznych, telewizyjnych, alarmowych,
komputerów, komputerowych sieci i urządzeń peryferyjnych
‑w hurtowniach, sklepach detalicznych i za pośrednictwem sieci
internetowej, usługowe tworzenie oraz udostępnianie baz danych,
usługi w zakresie informacji handlowej, usługowe prowadzenie
reklamy przy użyciu środków elektronicznych, usługi reklamy oraz
promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach kompute‑
rowych, 37 usługi w zakresie budowy, montażu, konserwacji i na‑
prawy instalacji alarmowych, monitorowania, kontroli dostępu,
dozorowania, telewizji przemysłowej, sterowania, zapisywania
i przechowywania danych, nawigacji satelitarnej, urządzeń tele‑
fonicznych, telewizyjnych, alarmowych, komputerów, komputero‑
wych sieci i urządzeń peryferyjnych, 42 usługi w zakresie projek‑
towania, doradztwa, ekspertyz, nadzoru i konserwacji dotyczące
instalacji w zakresie ochrony ludzi i mienia, sprzętu i oprogramo‑
wania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
opracowywanie telekomunikacyjnych projektów technicznych,
45 usługi w zakresie monitorowania obiektów.

(111) 293957
(220) 2013 11 28
(151) 2016 12 27
(441) 2014 03 17
(732) Szczepaniak Włodzimierz, Lubicz Górny, PL.
(540) LIND FURNITURA
(540)

(210) 422088

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe
na sprężone powietrze, gazy lub skroplone gazy, puszki metalowe,
kasy pancerne i sejfy, śruby z uchem lub pierścieniem, śruby meta‑
lowe, litery i cyfry z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek,
armatura metalowa wodę, metalowe tabliczki, urządzenia uchylne
nieelektryczne do drzwi i okien, metalowe zatrzaski, sprzęgło jed‑
nokierunkowe do okien metalowe, pojemniki metalowe dla paliw
płynnych, metalowe haki do ubrań, metalowe haki do wieszaków
na ubrania, drzwi metalowe, nieelektryczne dzwonki do drzwi, za‑
mknięcia drzwi, sprzęgło jednokierunkowe do drzwi (korki) me‑
talowe, ramy drzwi (futryny) metalowe, drzwi metalowe, uchwyty
metalowe, drzwi panelowe metalowe, okucia drzwi metalowe, me‑
talowe emblematy dla pojazdów, zasłony metalowe, nity metalowe,
czopy ograniczające metalowe, pudełka metalowe, zamki do drzwi
metalowe inne niż elektryczne, kłódki, zasuwki, sprężyny, łańcuchy
bezpieczeństwa metalowe, elementy złączne do nich (śruby), zam‑
ki i metalowe zatrzaski, zatrzask do okien, metalowe nieelektryczne
urządzenia do drzwi, zatrzaski metalowe, łańcuchy metalowe, złącza
metalowych łańcuchów, pierścienie z metali nieszlachetnych do klu‑
czy, klucze, kółka metalowe do łóżek, kółka metalowe do mebli, kół‑
ka metalowe do drzwi przesuwnych, drut kolczasty, kosze metalowe,
narożniki stalowe, w postaci proszku, izolowany drut miedziany, mie‑
dziane pierścienie, miedź surowa lub częściowo rafinowana, kołatki
drzwi, pokrywy (kapsle) do butelek metalowe, numery budynków
metalowe, blaszane tabliczki licencji (rejestracji), progi metalowe,
skrzynki metalowe, kraty metalowe, płytki identyfikacji metalowe,
uchwyty kuliste metalowe, ołów, surowy lub częściowo oczyszczo‑
ny, plomby, Posągi (figurki ) z metali nieszlachetnych, wyposażenie
(pancerz) do okien, metalowe, okucia (pancerz) do łóżek metalo‑
wych, wyposażenie do mebli metalowych, folie aluminiowe, folie
metalowe do pakowania, zaciski i haki do mocowania rur metalowe,
klipsy z metali nieszlachetnych, wyroby artystyczne z brązu, wyroby
artystyczne z metali nieszlachetnych, gwoździe, gwoździe bez łbów,
gwoździe z dużymi łbami (ćwieki), cynk.
(111) 293958
(220) 2014 06 05
(210) 429692
(151) 2016 12 22
(441) 2014 09 15
(732) JURAN ART COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) FRYZJER ROKU.TV Polski czempion fryzjerstwa
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, srebrny
(531) 14.07.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, materiałów rekla‑
mowych z dziedziny fryzjerstwa, modeling dla celów promocji i reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń i plakatów reklamowych, prezentowanie
produktów dla celów sprzedaży artykułów fryzjerskich, reklama radio‑
wa, reklama prasowa i telewizyjna, telemarketing, reklama internetowa
usług fryzjerskich, 41 doradztwo zawodowe w zakresie edukacji i kształ‑
cenia w fryzjerstwie, komputerowe przygotowanie materiałów do pu‑
blikacji, konkursy fryzjerstwa, kształcenie praktyczne, pokazy fryzjerskie,
44 salony fryzjerskie, inplantacja włosów, manicure i pedicure, masaż,
salony piękności, sauny i solaria, tatuowanie, usługi wizażystyczne.
(111) 293959
(220) 2014 11 25
(210) 436049
(151) 2016 12 07
(441) 2015 03 16
(732) GRUPA BGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GOLD CHIPS
(510), (511) 29 produkty o różnym kształcie ziemniaczane i zbożowe,
w tym z mąki kukurydzianej z dodatkami smakowymi lub bez, smażone
lub wytłaczane: chipsy, chrupki, prażynki, płatki, produkty o kształcie
kuleczek, muszelek, pierścionków, serduszek, prażynki, mieszanki za‑
wierające produkty ziemniaczane i ziarna zbóż, orzechy, suszone owo‑
ce, chrupki owocowe, 30 produkty o różnym kształcie zbożowe, w tym
z mąki kukurydzianej z dodatkami smakowymi lub bez, smażone lub
wytłaczane: chipsy, chrupki, prażynki, płatki, produkty o kształcie kule‑
czek, muszelek, pierścionków, serduszek, prażynki pszenne, produkty
wielozbożowe, muesli, mieszanki muesli zawierające ziarna zbóż, orze‑
chy, suszone owoce, czekoladę, kukurydza prażona‑popcorn.
(111) 293960
(220) 2015 01 26
(151) 2015 12 03
(441) 2015 05 11
(732) FPP ENVIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 438045

Kolor znaku: niebieski, czerwony, zielony, biały, czarny
(531) 01.15.11, 05.01.11, 06.03.01, 07.01.09, 29.01.15
(510), (511) 42 badania oraz usługi
‑naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie.
(111) 293961
(220) 2015 03 20
(210) 440483
(151) 2016 11 10
(441) 2015 07 06
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki, PL.
(540) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI od 1926 RYCKI EDAM Ser
pełnotłusty
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, złoty, czerwony, zielony,
niebieski, jasnoniebieski, czarny, beżowy
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(531) 06.07.11, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny i ich mieszan‑
ki, napoje i przetwory mleczne.
(111) 293962
(220) 2015 03 24
(210) 440605
(151) 2017 01 10
(441) 2015 08 03
(732) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, PL.
(540) ROMET
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle,
quady, gokarty, pojazdy elektryczne, ogumienie do rowerów, skute‑
rów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów, gokartów, po‑
jazdów elektrycznych, części do rowerów, skuterów, motorowerów,
motorynek, motocykli, quadów, gokartów, pojazdów elektrycznych,
zawarte w klasie 12, 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, 37 na‑
prawy rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, qu‑
adów, gokartów, pojazdów elektrycznych.
(111) 293963
(220) 2015 03 24
(210) 440606
(151) 2017 01 10
(441) 2015 07 06
(732) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, PL.
(540) ROMET
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.12
(510), (511) 12 rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle,
quady, gokarty, pojazdy elektryczne, ogumienie do rowerów, skute‑
rów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów, gokartów, po‑
jazdów elektrycznych, części do rowerów, skuterów, motorowerów,
motorynek, motocykli, quadów, gokartów, pojazdów elektrycznych,
zawarte w klasie 12, 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, 37 na‑
prawy rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, qu‑
adów, gokartów, pojazdów elektrycznych.
(111) 293964
(220) 2015 03 25
(210) 440653
(151) 2016 12 15
(441) 2015 07 06
(732) MIKOŁAJCZAK RAFAŁ, Inowrocław, PL.
(540) YouOK
(510), (511) 9 oprogramowanie do rozwoju, zarządzania i komu‑
nikacji w dziedzinie programów lojalnościowych i stymulacyjnych
przeznaczonych dla pracowników, dostawców i klientów, publikacje
elektroniczne do pobrania (katalogi) prezentujące produkty i usługi
ofert w dziedzinie programów lojalnościowych i stymulacyjnych dla
pracowników, dostawców i klientów, kodowane karty magnetycz‑
ne, karty inteligentne, 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania
programami lojalnościowymi i stymulacyjnymi dla pracowników,
dostawców i klientów, doradztwo i pomoc przedsiębiorstwom w za‑
kresie lojalności i stymulacji pracowników, dostawców i klientów,
sporządzenie statystyk w dziedzinie programów lojalnościowych
i stymulacyjnych przeznaczonych dla pracowników, dostawców
i klientów, zarządzanie plikami komputerowymi i bazami danych
w dziedzinie programów lojalnościowych i stymulacyjnych prze‑
znaczonych dla pracowników, dostawców i klientów, usługi gro‑
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madzenia (z wyjątkiem transportu) produktów i usług w zakresie
prezentów oferowanych w dziedzinie programów lojalnościowych
i stymulacyjnych w celu umożliwienia pracownikom, dostawcom
i klientom, będącym adresatami tych prezentów, dokonania wybo‑
ru i zamówienia w generalnym katalogu w formacie papierowym
lub elektronicznym, na stronie internetowej lub za pomocą innych
mediów elektronicznych, dystrybucja czeków, bonów, paczek poda‑
runkowych w celach motywacyjnych lub rekompensacji przeznaczo‑
nych dla pracowników, dostawców i klientów, 36 usługi w zakresie
wydawania voucherów, emisja tytułów płatniczych, emisja czeków
lub kuponów w celu motywacji lub nagradzania przeznaczonych dla
pracowników, dostawców i klientów, usługi bezpiecznych płatności
on‑line na rzecz osób trzecich i usługodawców.

(111) 293965
(220) 2015 04 22
(210) 441698
(151) 2016 12 15
(441) 2015 08 03
(732) SKŁADY VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Janikowo, PL.
(540) UPPSALA
(510), (511) 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe ma‑
teriały i elementy budowlane i konstrukcyjne, skrzydła drzwiowe
niemetalowe, schody niemetalowe, parapety niemetalowe, progi
niemetalowe, okiennice niemetalowe, ramy okienne niemetalowe,
panele podłogowe, podłogi niemetalowe (kamienne, drewniane,
laminowane, plastikowe, drewnopodobne), deski podłogowe, pod‑
łogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, okładziny drewniane, płytki ścienne
niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, szkło
budowlane, 35 usługi sprzedaży towarów: wyposażenie wnętrz biu‑
rowych oraz mieszkalnych, meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, materace, poduszki, niemetalowe drabiny i ruchome schody,
niemetalowe plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, nieme‑
talowe pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki
przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstruk‑
cyjne, skrzydła drzwiowe niemetalowe, schody niemetalowe, para‑
pety niemetalowe, progi niemetalowe, okiennice niemetalowe, ramy
okienne niemetalowe, panele podłogowe, podłogi niemetalowe
(kamienne, drewniane, laminowane, plastikowe, drewnopodobne),
deski podłogowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe pły‑
ty parkietowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, okładziny
drewniane, płytki ścienne niemetalowe, żaluzje zewnętrzne nieme‑
talowe i nietekstylne, szkło budowlane, zarządzanie sklepami: deta‑
licznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa
handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usłu‑
gi agencji importowo‑eksportowych, usługi doradztwa handlowego
i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru
produktów, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, za‑
rządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, 37 usługi budowlane,
konstrukcyjne, remontowe, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wypoży‑
czanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących
do prac rozbiórkowych, usługi czyszczenia, konserwacji, montażu,
instalacji oraz napraw systemów podłogowych, drzwiowych, okien‑
nych, nadzór budowlany, usługi związane z utrzymywaniem obiek‑
tów budownictwa w ciągłej używalności, usługi w zakresie informacji
budowlanej, usługi w zakresie wyposażania obiektów w instalacje:
budowlane, kanalizacyjne, sanitarne, elektryczne, wentylacyjne,
wodne, gazowe, grzewcze, solarne, a także w zakresie ich naprawy
i konserwacji, usługi w zakresie sprzątania obiektów.
(111) 293966
(220) 2015 05 06
(210) 442195
(151) 2016 01 13
(441) 2015 08 17
(732) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540) TBM
(510), (511) 29 płatki, chipsy, prażynki i chrupki ziemniaczane, suszo‑
ne owoce, skórki owocowe, chipsy owocowe, bakalie, orzeszki arachi‑
dowe, orzeszki arachidowe preparowane, 30 płatki i chrupki kuku‑
rydziane, snaki pszenne, popcorn, słone przekąski ze zboża, chrupki
gryczane, chrupki jaglane, ciastka zbożowe, ciastka owsiane, batoniki
zbożowe, batoniki muesli, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze na bazie orzeszków arachidowych.
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(111) 293967
(220) 2015 06 18
(210) 443790
(151) 2017 01 10
(441) 2015 09 28
(732) GEOMAX MISZTAL‑STATECZNY SPÓŁKA JAWNA, Opole
Lubelskie, PL.
(540) Krówka Sandomierska
(540)

Kolor znaku: jasnoczerwony, czerwony, ciemnoczerwony,
jasnopomarańczowy, pomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
jasnożółty, żółty, ciemnożółty, jasnozielony, zielony,
ciemnozielony, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski,
biały, jasnoszary, szary, ciemnoszary, jasnobrązowy, brązowy,
ciemnobrązowy, czarny
(531) 07.01.01, 07.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 cukierki, cukierki‑krówki.
(111) 293968
(220) 2015 06 26
(151) 2016 12 29
(441) 2015 10 12
(732) NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódż, PL.
(540) N NEBULIZACJA.PL
(540)

(210) 444102

(531) 01.15.09, 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura, sprzęt, instrumenty i artykuły medyczne,
w tym także do zabiegów rehabilitacyjnych i weterynaryjne, artyku‑
ły ortopedyczne, higieniczne artykuły gumowe, rękawiczki chirur‑
giczne, ciśnieniomierze lekarskie, temblaki, materiały do zszywania
stosowane w chirurgii, protezy, irygatory, aspiratory do nosa, butelki
dla niemowląt, smoczki dziecięce, smoczki do butelek do karmienia,
masażery do ciała / oczu / karku / twarzy, maty masujące, fotele ma‑
sujące, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych,
urządzenia do aromaterapii, respiratory, 35 usługi przedstawicielskie
w zakresie prowadzenia interesów firm zagranicznych, usługi bada‑
nia rynku, usługi menadżerskie, reklama oraz informacja handlowa
w dziedzinie sprzętu medycznego oraz komputerowego, promocja
sprzedaży, pośrednictwo handlowe w zakresie produktów, aparatów,
urządzeń i instrumentów dla celów leczniczych i medycznych oraz
sprzętu i artykułów branży komputerowej, usługi w zakresie prowa‑
dzenia sprzedaży, także z wykorzystaniem sieci Internetu, następu‑
jących towarów, aparaty, sprzęt, instrumenty i artykuły medyczne,
w tym także do zabiegów rehabilitacyjnych, stomatologiczne i wete‑
rynaryjne, artykuły ortopedyczne, higieniczne artykuły gumowe, rę‑
kawiczki chirurgiczne, temblaki, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, protezy kończyn, oczu I zębów, ciśnieniomierze lekarskie,
41 usługi w zakresie prowadzenia informacji, instruktażu oraz szkole‑
nia w dziedzinie obsługi sprzętu medycznego, organizowanie konfe‑
rencji i sympozjów w dziedzinie związanej ze sprzętem medycznym.
(111) 293969
(220) 2015 08 27
(210) 446388
(151) 2017 01 20
(441) 2015 12 07
(732) SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Polski Bus GOLD
(540)

(531) 18.01.08, 27.05.01
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(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji da‑
nych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elek‑
tryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa‑
nia życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe
i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogra‑
mowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe,
osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, fute‑
rały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, automaty biletowe,
16 papier, karton i wyroby z papieru i kartonu, mianowicie: aktówki
jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki,
artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, bilety, biuletyny infor‑
macyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki ry‑
sunkowe, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, drukowa‑
ne rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako
statuetki z papieru mâché, formularze jako blankiety, druki, gazety,
indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki grające z życzeniami, kartki
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty pocz‑
towe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, koperty jako artykuły
piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do ry‑
sowania, 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 mate‑
riały 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 samo‑
przylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domo‑
wego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatni‑
kiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki] z papieru, ulotki,
zakładki do książek, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszy‑
ty, publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki,
książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy,
plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, arty‑
kuły papiernicze, i materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem urządzeń), materiały z two‑
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), bilety,
chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki
do książek, 21 kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych kla‑
sach, 25 odzież, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, modele do skleja‑
nia, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, ma‑
skotki, pluszowe zabawki, 35 doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, usługi kupna i sprzedaży po‑
jazdów, doradztwo w zakresie kupna pojazdów, reklama i promocja,
wynajmowanie powierzchni reklamowej, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów takich jak: artykuły spożywcze, gadżety rekla‑
mowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z na‑
graniami, 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 kompu‑
terowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobil‑
ne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputero‑
wy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, papier, karton i wyroby z papieru i kartonu,
mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, al‑
manachy 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 tekstyl‑
nego, figurki jako statuetki z papieru mâché, formularze jako blankie‑
ty, druki, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki grające z ży‑
czeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, ko‑
perty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub pa‑
pieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako
materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako
artykuły papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru,
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papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy, papier
przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, papier świe‑
cący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisa‑
nia 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 papierni‑
czych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły
biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty,
woreczki z papieru, ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia jako
artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki,
katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocz‑
towe, 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, zakład‑
ki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do skle‑
jania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, ma‑
skotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
te towary oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu, na stronie
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystu‑
jąc zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomuni‑
kacji, informacja o doradztwie w zakresie organizowania i prowadze‑
nia działalności gospodarczej, doradztwie specjalistycznym
w sprawach działalności gospodarczej, usługach kupna i sprzedaży
pojazdów, doradztwie w zakresie kupna pojazdów, reklamie i pro‑
mocji, wynajmowaniu powierzchni reklamowej, zgrupowaniu
na rzecz osób trzecich towarów takich jak: artykuły spożywcze, ga‑
dżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty
(dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, repro‑
dukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe,
elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ra‑
towania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe
i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogra‑
mowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe,
osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, fute‑
rały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, papier, karton i wyroby
z papieru i kartonu, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albu‑
my do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjąt‑
kiem mebli), atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły
papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze z celulozy re‑
generowanej do pakowania, drukowane rozkłady, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mâché, formula‑
rze jako blankiety, druki, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze,
kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjono‑
wania inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe,
komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z karto‑
nu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, na‑
klejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwo‑
luty 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 pa‑
pierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, se‑
gregatory 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, ulotki, zakładki do książek, zawiadomie‑
nia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czaso‑
pisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty
pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmien‑
ne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mate‑
riały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, ter‑
mosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle
do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako
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zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygod‑
nie oglądać te towary oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków
telekomunikacji, 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia podróż‑
ne, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, pośrednictwo w zakresie
ubezpieczeń, informacja o usługach ubezpieczeniowych, ubezpie‑
czeniach podróżnych, ubezpieczeniach majątkowych i osobowych,
pośrednictwie w zakresie ubezpieczeń, 37 usługi stacji naprawy po‑
jazdów, usługi naprawy pojazdów mechanicznych, naprawa i instala‑
cja urządzeń samochodowych, usługi instalacyjne części zamien‑
nych w pojazdach, naprawy pojazdów, informacja o naprawach,
usługach instalacyjnych, naprawach pojazdów, 38 usługi telekomu‑
nikacyjne i transmisji danych świadczone za pośrednictwem portali
internetowych, usługi internetowej wyszukiwarki połączeń autobu‑
sowych, usługi poczty elektronicznej dedykowanej dla określonej
grupy odbiorców, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej
i dźwiękowej za pośrednictwem komputera, dostarczanie danych
i informacji poprzez portal internetowy, 39 transport, transport pasa‑
żerski, usługi transportowe autobusowe, usługi kierowców, wynaj‑
mowanie miejsc parkingowych, organizowanie wycieczek, wypoży‑
czanie pojazdów, rezerwacja transportu, kontrola pojazdów,
informacja o transporcie, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacje
i sprzedaż biletów na podróże środkami komunikacji lądowej, do‑
radztwo w zakresie prowadzenia działalności przewozowej, informa‑
cja o transporcie pasażerskim, usługach transportowych autobuso‑
wych, usługach kierowców, wynajmowaniu miejsc parkingowych,
organizowaniu wycieczek, wypożyczaniu pojazdów, rezerwacji
transportu, kontroli pojazdów, rezerwacji miejsc na podróż, rezerwa‑
cji i sprzedaży biletów na podróże środkami komunikacji lądowej,
doradztwie w zakresie prowadzenia działalności przewozowej,
43 usługi zaopatrywania w żywność i napoje, usługi cateringowe.

(111) 293970
(220) 2015 08 27
(210) 446389
(151) 2017 01 20
(441) 2015 12 07
(732) SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Polski Bus GOLD.COM More than just a journey
(540)

(531) 18.01.08, 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji da‑
nych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elek‑
tryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa‑
nia życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe
i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogra‑
mowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe,
osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, fute‑
rały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, automaty biletowe,
16 papier, karton i wyroby z papieru i kartonu, mianowicie: aktówki
jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki,
artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, bilety, biuletyny infor‑
macyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki ry‑
sunkowe, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, drukowa‑
ne rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako
statuetki z papieru mâché, formularze jako blankiety, druki, gazety,
indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki grające z życzeniami, kartki
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty pocz‑
towe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, koperty jako artykuły
piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do ry‑
sowania, 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 mate‑
riały 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
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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 samo‑
przylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domo‑
wego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatni‑
kiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki] z papieru, ulotki,
zakładki do książek, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszy‑
ty, publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki,
książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy,
plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, arty‑
kuły papiernicze, i materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem urządzeń), materiały z two‑
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), bilety,
chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki
do książek, 21 kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych kla‑
sach, 25 odzież, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, modele do skleja‑
nia, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, ma‑
skotki, pluszowe zabawki, 35 doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, usługi kupna i sprzedaży po‑
jazdów, doradztwo w zakresie kupna pojazdów, reklama i promocja,
wynajmowanie powierzchni reklamowej, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów takich jak: artykuły spożywcze, gadżety rekla‑
mowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z na‑
graniami, 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 kompu‑
terowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobil‑
ne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputero‑
wy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, papier, karton i wyroby z papieru i kartonu,
mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, al‑
manachy 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 tekstyl‑
nego, figurki jako statuetki z papieru mâché, formularze jako blankie‑
ty, druki, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki grające z ży‑
czeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, ko‑
perty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub pa‑
pieru, 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 świe‑
cący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisa‑
nia 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 papierni‑
czych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły
biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty,
woreczki z papieru, ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia jako
artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki,
katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocz‑
towe, 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, zakład‑
ki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do skle‑
jania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, ma‑
skotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
te towary oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu, na stronie
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystu‑
jąc zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomuni‑
kacji, informacja o doradztwie w zakresie organizowania i prowadze‑
nia działalności gospodarczej, doradztwie specjalistycznym
w sprawach działalności gospodarczej, usługach kupna i sprzedaży
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pojazdów, doradztwie w zakresie kupna pojazdów, reklamie i pro‑
mocji, wynajmowaniu powierzchni reklamowej, zgrupowaniu
na rzecz osób trzecich towarów takich jak: artykuły spożywcze, ga‑
dżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty
(dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, repro‑
dukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe,
elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ra‑
towania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe
i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogra‑
mowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe,
osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, fute‑
rały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, papier, karton i wyroby
z papieru i kartonu, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albu‑
my do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjąt‑
kiem mebli), atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły
papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze z celulozy re‑
generowanej do pakowania, drukowane rozkłady, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mâché, formula‑
rze jako blankiety, druki, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze,
kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjono‑
wania inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe,
komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z karto‑
nu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, na‑
klejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwo‑
luty 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 pa‑
pierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, se‑
gregatory 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, ulotki, zakładki do książek, zawiadomie‑
nia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czaso‑
pisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty
pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmien‑
ne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mate‑
riały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, ter‑
mosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle
do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako
zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygod‑
nie oglądać te towary oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków
telekomunikacji, 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia podróż‑
ne, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, pośrednictwo w zakresie
ubezpieczeń, informacja o usługach ubezpieczeniowych, ubezpie‑
czeniach podróżnych, ubezpieczeniach majątkowych i osobowych,
pośrednictwie w zakresie ubezpieczeń, 37 usługi stacji naprawy po‑
jazdów, usługi naprawy pojazdów mechanicznych, naprawa i instala‑
cja urządzeń samochodowych, usługi instalacyjne części zamien‑
nych w pojazdach, naprawy pojazdów, informacja o naprawach,
usługach instalacyjnych, naprawach pojazdów, 38 usługi telekomu‑
nikacyjne i transmisji danych świadczone za pośrednictwem portali
internetowych, usługi internetowej wyszukiwarki połączeń autobu‑
sowych, usługi poczty elektronicznej dedykowanej dla określonej
grupy odbiorców, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej
i dźwiękowej za pośrednictwem komputera, dostarczanie danych
i informacji poprzez portal internetowy, 39 transport, transport pasa‑
żerski, usługi transportowe autobusowe, usługi kierowców, wynaj‑
mowanie miejsc parkingowych, organizowanie wycieczek, wypoży‑
czanie pojazdów, rezerwacja transportu, kontrola pojazdów,
informacja o transporcie, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacje
i sprzedaż biletów na podróże środkami komunikacji lądowej, do‑
radztwo w zakresie prowadzenia działalności przewozowej, informa‑
cja o transporcie pasażerskim, usługach transportowych autobuso‑
wych, usługach kierowców, wynajmowaniu miejsc parkingowych,
organizowaniu wycieczek, wypożyczaniu pojazdów, rezerwacji

2610

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

transportu, kontroli pojazdów, rezerwacji miejsc na podróż, rezerwa‑
cji i sprzedaży biletów na podróże środkami komunikacji lądowej,
doradztwie w zakresie prowadzenia działalności przewozowej,
43 usługi zaopatrywania w żywność i napoje, usługi cateringowe.

(111) 293971
(220) 2015 08 27
(210) 446390
(151) 2017 01 19
(441) 2015 12 07
(732) SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Polski Bus GOLD.COM Więcej niż podróż
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, złoty
(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji da‑
nych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elek‑
tryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa‑
nia życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe
i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogra‑
mowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe,
osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, fute‑
rały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, automaty biletowe,
16 papier, karton i wyroby z papieru i kartonu, mianowicie: aktówki
jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki,
artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, bilety, biuletyny infor‑
macyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki ry‑
sunkowe, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, drukowa‑
ne rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako
statuetki z papieru mâché, formularze jako blankiety, druki, gazety,
indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki grające z życzeniami, kartki
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty pocz‑
towe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, koperty jako artykuły
piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do ry‑
sowania, 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 mate‑
riały 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 samo‑
przylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domo‑
wego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatni‑
kiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki] z papieru, ulotki,
zakładki do książek, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszy‑
ty, publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki,
książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy,
plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, arty‑
kuły papiernicze, i materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem urządzeń), materiały z two‑
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), bilety,
chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki
do książek, 21 kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych kla‑
sach, 25 odzież, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, modele do skleja‑
nia, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, ma‑
skotki, pluszowe zabawki, 35 doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, usługi kupna i sprzedaży po‑
jazdów, doradztwo w zakresie kupna pojazdów, reklama i promocja,
wynajmowanie powierzchni reklamowej, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów takich jak: artykuły spożywcze, gadżety rekla‑
mowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z na‑
graniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych,
dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne,
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optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne,
oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie kompu‑
terowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobil‑
ne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputero‑
wy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, papier, karton i wyroby z papieru i kartonu,
mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, al‑
manachy 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 tekstyl‑
nego, figurki jako statuetki z papieru mâché, formularze jako blankie‑
ty, druki, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki grające z ży‑
czeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, ko‑
perty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub pa‑
pieru, 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 świe‑
cący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisa‑
nia 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 papierni‑
czych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły
biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty,
woreczki z papieru, ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia jako
artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki,
katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocz‑
towe, 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, zakład‑
ki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do skle‑
jania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, ma‑
skotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
te towary oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu, na stronie
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystu‑
jąc zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomuni‑
kacji, informacja o doradztwie w zakresie organizowania i prowadze‑
nia działalności gospodarczej, doradztwie specjalistycznym
w sprawach działalności gospodarczej, usługach kupna i sprzedaży
pojazdów, doradztwie w zakresie kupna pojazdów, reklamie i pro‑
mocji, wynajmowaniu powierzchni reklamowej, zgrupowaniu
na rzecz osób trzecich towarów takich jak: artykuły spożywcze, ga‑
dżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty
(dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, repro‑
dukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe,
elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ra‑
towania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe
i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogra‑
mowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe,
osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, fute‑
rały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, papier, karton i wyroby
z papieru i kartonu, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albu‑
my do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjąt‑
kiem mebli), atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły
papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze z celulozy re‑
generowanej do pakowania, drukowane rozkłady, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mâché, formula‑
rze jako blankiety, druki, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze,
kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjono‑
wania inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe,
komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z karto‑
nu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, na‑
klejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwo‑
luty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub
papieru, papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy,
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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 pa‑
pierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, se‑
gregatory 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, ulotki, zakładki do książek, zawiadomie‑
nia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czaso‑
pisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty
pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmien‑
ne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mate‑
riały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, ter‑
mosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle
do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako
zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygod‑
nie oglądać te towary oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków
telekomunikacji, 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia podróż‑
ne, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, pośrednictwo w zakresie
ubezpieczeń, informacja o usługach ubezpieczeniowych, ubezpie‑
czeniach podróżnych, ubezpieczeniach majątkowych i osobowych,
pośrednictwie w zakresie ubezpieczeń, 37 usługi stacji naprawy po‑
jazdów, usługi naprawy pojazdów mechanicznych, naprawa i instala‑
cja urządzeń samochodowych, usługi instalacyjne części zamien‑
nych w pojazdach, naprawy pojazdów, informacja o naprawach,
usługach instalacyjnych, naprawach pojazdów, 38 usługi telekomu‑
nikacyjne i transmisji danych świadczone za pośrednictwem portali
internetowych, usługi internetowej wyszukiwarki połączeń autobu‑
sowych, usługi poczty elektronicznej dedykowanej dla określonej
grupy odbiorców, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej
i dźwiękowej za pośrednictwem komputera, dostarczanie danych
i informacji poprzez portal internetowy, 39 transport, transport pasa‑
żerski, usługi transportowe autobusowe, usługi kierowców, wynaj‑
mowanie miejsc parkingowych, organizowanie wycieczek, wypoży‑
czanie pojazdów, rezerwacja transportu, kontrola pojazdów,
informacja o transporcie, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacje
i sprzedaż biletów na podróże środkami komunikacji lądowej, do‑
radztwo w zakresie prowadzenia działalności przewozowej, informa‑
cja o transporcie pasażerskim, usługach transportowych autobuso‑
wych, usługach kierowców, wynajmowaniu miejsc parkingowych,
organizowaniu wycieczek, wypożyczaniu pojazdów, rezerwacji
transportu, kontroli pojazdów, rezerwacji miejsc na podróż, rezerwa‑
cji i sprzedaży biletów na podróże środkami komunikacji lądowej,
doradztwie w zakresie prowadzenia działalności przewozowej,
43 usługi zaopatrywania w żywność i napoje, usługi cateringowe.

(111) 293972
(220) 2015 08 31
(210) 446437
(151) 2016 12 30
(441) 2015 12 07
(732) SOUTER HOLDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) polski bus gold.com więcej niż podróż
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia do urządzenia do nagrywania, transmisji,
reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy na‑
ukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrol‑
ne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje interne‑
towe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe
ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry kompute‑
rowe osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okula‑
ry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, automaty bileto‑
we, 16 papier, karton i wyroby z papieru i kartonu, mianowicie:
aktówki jako [artykuły biurowe], albumy do wklejania, almanachy ja‑
ko[roczniki], artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, bilety, biu‑
letyny informacyjne, bloki jako[artykuły papiernicze], bloki do pisa‑
nia, bloki rysunkowe, arkusze zarkusze z celulozy regenerowanej
do pakowania, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstyl‑

2611

nego, figurki jako [statuetki] z papieru mâché, formularze jako [blan‑
kiety, 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, ko‑
perty jako [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub pa‑
pieru, 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 świe‑
cący, papier w arkuszach jako [artykuły piśmienne], podkładki do pi‑
sania z klipsem, podręczniki jako [książki], podstawki na stół papiero‑
we, 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, ulotki, zakładki do książek, zawiado‑
mienia jako [artykuły papiernicze], zeszyty, publikacje drukowane,
czasopisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, fol‑
dery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe,
karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, i materiały
piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażo‑
we (z wyjątkiem urządzeń), materiały z tworzyw sztucznych do pako‑
wania (nie ujęte w innych klasach), bilety, chorągiewki papierowe,
podstawki pod kufle do piwa, zakładki do książek, 21 kubki, szklanki,
kufle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 25 odzież, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, modele do sklejania, modele pojazdów przeskalo‑
wane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki, 35 do‑
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo‑
darczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, usługi kupna i sprzedaży pojazdów, doradztwo w za‑
kresie kupna pojazdów, reklama i promocja, wynajmowanie po‑
wierzchni reklamowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
takich jak: 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 dydaktycz‑
nych, publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie kom‑
puterowe, nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowa‑
nie komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy
komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria
komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę foto‑
graficzną, papier, karton i wyroby z papieru i kartonu, mianowicie:
aktówki jako [artykuły biurowe], albumy do wklejania, almanachy ja‑
ko[roczniki], artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, bilety, biu‑
letyny informacyjne, bloki jako [artykuły papiernicze], bloki do pisa‑
nia, bloki rysunkowe, arkusze z celulozy regenerowanej
do pakowania, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstyl‑
nego, figurki jako [statuetki] z papieru mâché, formularze jako [blan‑
kiety, 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, ko‑
perty jako [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub pa‑
pieru, 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 świe‑
cący, papier w arkuszach jako [artykuły piśmienne], podkładki do pi‑
sania z klipsem, podręczniki jako [książki], podstawki na stół papiero‑
we, 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, ulotki, zakładki do książek, zawiado‑
mienia jako [artykuły papiernicze], zeszyty, publikacje drukowane,
czasopisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, fol‑
dery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe,
karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały pi‑
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śmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle,
termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i cera‑
miczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele
do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabaw‑
ki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać te towary oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków
telekomunikacji, informacja o doradztwie w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwie specjalistycz‑
nym w sprawach działalności gospodarczej, usługach kupna i sprze‑
daży pojazdów, doradztwie w zakresie kupna pojazdów, reklamie
i promocji, wynajmowaniu powierzchni reklamowej, zgrupowaniu
na rzecz osób trzecich towarów takich jak: artykuły spożywcze, ga‑
dżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty
(dyski) z nagraniami, urządzenia do urządzenia do nagrywania, trans‑
misji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrzą‑
dy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kon‑
trolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje
internetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagra‑
ne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe
ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry kompute‑
rowe osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okula‑
ry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, papier, karton
i wyroby z papieru i kartonu, mianowicie: aktówki jako [artykuły biu‑
rowe], albumy do wklejania, almanachy jak [roczniki], artykuły biuro‑
we (z wyjątkiem mebli), atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, bloki
jako [artykuły papiernicze], bloki do pisania, bloki rysunkowe, celulo‑
za regenerowana (arkusze z-) do pakowania, drukowane rozkłady,
etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako [statuetki] z papieru
mâché, formularze jako [blankiety, druki], gazety, indeksy, skorowi‑
dze, kalendarze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, kar‑
ty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi,
kokardy papierowe, komiksy, koperty jako [artykuły piśmienne], ko‑
perty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, mate‑
riały 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 [listo‑
wy], papier pergaminowy, papier przebitkowy jako [materiały pi‑
śmienne], 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 sa‑
moprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku do‑
mowego, teczki na dokumenty jako [artykuły biurowe], teczki z no‑
tatnikiem, torebki do pakowania jako [koperty, woreczki] z papieru,
ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia jako [artykuły papierni‑
cze], zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, prze‑
wodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalenda‑
rze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki,
fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmienne, materiały biu‑
rowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorą‑
giewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki do książek,
odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do sklejania, modele
pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe
zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz ku‑
pować te towary w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystując zamówienie
korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, 36 usługi
ubezpieczeniowe, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia majątko‑
we i osobowe, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń, informacja
o usługach ubezpieczeniowych, ubezpieczeniach podróżnych, ubez‑
pieczeniach majątkowych i osobowych, pośrednictwie w zakresie
ubezpieczeń, 37 usługi stacji naprawy pojazdów, usługi naprawy po‑
jazdów mechanicznych, naprawa i instalacja urządzeń samochodo‑
wych, usługi instalacyjne części zamiennych w pojazdach, naprawy
pojazdów, informacja o naprawach, usługach instalacyjnych, napra‑
wach pojazdów, 38 usługi telekomunikacyjne i transmisji danych
świadczone za pośrednictwem portali internetowych, usługi inter‑
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netowej wyszukiwarki połączeń autobusowych, usługi poczty elek‑
tronicznej dedykowanej dla określonej grupy odbiorców, przesyła‑
nie informacji tekstowej, obrazowej i dźwiękowej za pośrednictwem
komputera, dostarczanie danych i informacji poprzez portal interne‑
towy, 39 transport, transport pasażerski, usługi transportowe auto‑
busowe, usługi kierowców, wynajmowanie miejsc parkingowych,
organizowanie wycieczek, wypożyczanie pojazdów, rezerwacja
transportu, kontrola pojazdów, informacja o transporcie, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacje i sprzedaż biletów na podróże środka‑
mi komunikacji lądowej, doradztwo w zakresie prowadzenia działal‑
ności przewozowej, informacja o transporcie pasażerskim, usługach
transportowych autobusowych, usługach kierowców, wynajmowa‑
niu miejsc parkingowych, organizowaniu wycieczek, wypożyczaniu
pojazdów, rezerwacji transportu, kontroli pojazdów, rezerwacji
miejsc na podróż, rezerwacji sprzedaży biletów na podróże środkami
komunikacji lądowej, doradztwie w zakresie prowadzenia działalno‑
ści przewozowej, 43 usługi zaopatrywania w żywność i napoje, usłu‑
gi cateringowe.

(111) 293973
(220) 2015 08 31
(210) 446457
(151) 2016 12 13
(441) 2015 12 07
(732) CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Bobrowiec, PL.
(540) TROXIL
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, 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 che‑
miczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 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, 17 kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów w postaci materiałów
wypełniających, uszczelniających, izolacyjnych, tworzywa sztucz‑
ne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne nieme‑
talowe.
(111) 293974
(220) 2015 08 31
(210) 446458
(151) 2016 12 13
(441) 2015 12 07
(732) CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Bobrowiec, PL.
(540) TROXIL
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, 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 che‑
miczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 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, 17 kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów w postaci materiałów
wypełniających, uszczelniających, izolacyjnych, tworzywa sztucz‑
ne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne nieme‑
talowe.
(111) 293975
(220) 2015 09 17
(210) 447103
(151) 2016 12 22
(441) 2015 12 21
(732) IQ MEDICINE, Warszawa, PL.
(540) IQ MEDICINE
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty lecznicze, środki diete‑
tyczne dla celów medycznych, produkty farmaceutyczne, witaminy,
minerały, dodatki mineralne do żywności, dietetyczne środki spo‑
żywcze do celów medycznych, preparaty wzbogacające organizm
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w niezbędne witaminy, minerały i mikroelementy, wody mineralne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, produkty weteryna‑
ryjne, preparaty ziołowe, herbaty lecznicze, napary lecznicze, zioła
lecznicze, biologiczne preparaty do celów medycznych, produkty
biotechnologiczne do celów medycznych, wyroby medyczne, w tym:
bransolety medyczne, opaski do celów medycznych, chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, gazy i kompresy do celów
medycznych, gąbki do ran, implanty chirurgiczne składające się z ży‑
wych tkanek, patyczki do czyszczenia uszu do celów medycznych,
plastry do celów medycznych, wata do celów medycznych, podpaski
higieniczne, tampony.

(111) 293976
(220) 2015 10 01
(151) 2016 12 28
(441) 2016 01 04
(732) BARBACHOWSKI GRZEGORZ, Warszawa, PL.
(540) CONCRETE FASHION
(540)

(210) 447598

(531) 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 19 beton, beton konstrukcyjny, beton architektoniczny,
elementy prefabrykowane z betonu architektonicznego, płyty ele‑
wacyjne z betonu architektonicznego, bloczki budowlane, betono‑
we elementy budowlane, słupy cementowe, płyty cementowe, ele‑
menty prefabrykowane cementowe, niemetalowe bloki drogowe,
płyty drogowe niemetalowe, materiały do budowy dróg, materiały
do pokryć nawierzchni drogowych, kamień budowlany, kamienie ła‑
mane, tłuczeń, żwir, nawierzchnie asfaltowe, nawierzchnie tłucznio‑
we, nawierzchnie odblaskowe, kostki brukowe, kostki do układania
nawierzchni, betonowe bruki i obrzeża, bruki odblaskowe, sztuczny
kamień, wyroby kamieniarskie, cegły, okładziny niemetalowe dla bu‑
downictwa, płyty ścienne, wytwory wykonane z kamienia, betonu
lub marmuru, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, nieme‑
talowe, 35 usługi reklamy, promocji i sprzedaży dla osób trzecich
towarów, a mianowicie: beton, beton konstrukcyjny, beton architek‑
toniczny, elementy prefabrykowane z betonu architektonicznego,
płyty elewacyjne z betonu architektonicznego, bloczki budowlane,
betonowe elementy budowlane, słupy cementowe, płyty cemen‑
towe, elementy prefabrykowane cementowe, niemetalowe bloki
drogowe, płyty drogowe niemetalowe, materiały do budowy dróg,
materiały do pokryć nawierzchni drogowych, kamień budowlany,
kamienie łamane, tłuczeń, żwir, nawierzchnie asfaltowe, nawierzch‑
nie tłuczniowe, nawierzchnie odblaskowe, kostki brukowe, kostki
do układania nawierzchni, betonowe bruki i obrzeża, bruki odbla‑
skowe, sztuczny kamień, wyroby kamieniarskie, cegły, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, płyty ścienne, wytwory wykonane
z kamienia, betonu lub marmuru, znaki drogowe nieświecące, nie‑
mechaniczne, niemetalowe, 37 układanie nawierzchni, układanie
nawierzchni drogowych, układanie nawierzchni z kostki brukowej,
asfaltowanie, murowanie, tynkowanie, malowanie, malowanie i na‑
prawy znaków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, kamie‑
niarstwo, wynajem sprzętu budowlanego, budowanie platform
[tarasów], 44 projektowanie ogrodów i krajobrazów, planowanie
ogrodów, usługi doradcze związane z projektowaniem ogrodów,
projektowanie ogrodów krajobrazowych na rzecz osób trzecich,
ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, usługi w zakresie architek‑
tury krajobrazu, usługi architektury krajobrazu w zakresie planowa‑
nia (projektowania) nawierzchni oraz projektowania elementów be‑
tonowych.
(111) 293977
(220) 2015 11 09
(210) 449011
(151) 2016 10 26
(441) 2016 02 15
(732) DAUKSZA JOANNA NISZA DESIGN, Jastrzębie, PL.
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(531) 12.01.09, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, lampiony, lampki elektrycz‑
ne na choinkę, abażury do lamp oświetleniowych, klosze do lamp
oświetleniowych, obudowy do lamp oświetleniowych, osłony
do lamp oświetleniowych, palniki do lamp oświetleniowych, reflek‑
tory lamp oświetleniowych, lampy do oświetlania akwarium, lampy
elektryczne, lampy gazowe, lampy olejowe, lampy i latarnie uliczne,
lampy i latarnie ogrodowe, lampy ultrafioletowe do celów innych
niż lecznicze, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, lampy
elektryczne oświetleniowe do użytku na zewnątrz, lampy elektrycz‑
ne oświetleniowe do użytku wewnątrz pomieszczeń, lampy i lampki
oświetleniowe elektryczne do mebli, 20 meble i ich części w tym bi‑
blioteki, biurka, bufety, drzwi do mebli, etażerki, fotele, gabloty me‑
blowe, kanapy, komody, kontuary, krzesła, leżaki, ławy, łóżka, łóżecz‑
ka dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, łóżka szpitalne, meble biurowe,
dekoracyjne płyty meblowe, półki meblowe, profile do ram, ściany
meblowe, stoiska wystawowe, stołki, stoły, szafki, toaletki, zabudowy
ścian, witryny meblowe, regały stojące i wiszące, meble uzupełniają‑
ce, meble tapicerskie, meble skrzyniowe, lustra, ramy luster i obra‑
zów, nakrycia ozdobne na łóżka i stoły, meble ruchome (barki), rega‑
ły biblioteczne, blaty stołów, ścianki boazeryjne do mebli, drabinki
drewniane i z tworzywa, drzwi do mebli, kołki niemetalowe, kołyski,
kredensy, kufry (meble), kwietniki meblowe, lustra, listewki ram ob‑
razów, matryce do łóżek, meble pokojowe, meble kuchenne, meble
niemetalowe, elementy do mebli, osprzęt meblowy niemetalowy,
wykończenia plastikowe do mebli, meble metalowe, meble szkolne,
półki meblowe, palety transportowe, profile do ram obrazów i luster,
ramy do obrazów i luster, skrzynie, słomiane plecionki, sofy, stoliki
pod komputery, stoły i ich blaty, stoły do masażu, stoły kreślarskie,
stoły warsztatowe, szafki, szafki łazienkowe, szafki na lekarstwa,
szkatułki na biżuterię, taborety, toaletki meblowe, wózki meblowe,
zagłówki meblowe, palety niemetalowe, zatrzaski drzwiowe nieme‑
talowe, zawiasy niemetalowe, kapy i narzuty na łóżka, jaśki, okładziny
do mebli i materiałów tekstylnych i z tworzyw sztucznych, pokrow‑
ce ochronne do mebli, kije drewniane i stoły do bilardu, meble na‑
dmuchiwane powietrzem, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać w sieci sklepów i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak
i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych
stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wy‑
syłkowej następujących artykułów: meble i ich części w tym biblio‑
teki, biurka, bufety, drzwi do mebli, etażerki, fotele, gabloty meblo‑
we, kanapy, komody, kontuary, krzesła, leżaki, ławy, łóżka, łóżeczka
dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, łóżka szpitalne, meble biurowe,
dekoracyjne płyty meblowe, półki meblowe, profile do ram, ściany
meblowe, stoiska wystawowe, stołki, stoły, szalki, toaletki, zabudowy
ścian, witryny meblowe, regały stojące i wiszące, meble uzupełnia‑
jące, meble tapicerskie, meble skrzyniowe, lustra, ramy luster i obra‑
zów, nakrycia ozdobne na łóżka i stoły, meble ruchome (barki), rega‑
ły biblioteczne, blaty stołów, ścianki boazeryjne do mebli, drabinki
drewniane i z tworzywa, drzwi do mebli, kołki niemetalowe, kołyski
kredensy, kufry (meble), kwietniki meblowe, lustra, listewki ram ob‑
razów, matryce do łóżek, meble pokojowe, meble kuchenne, meble
niemetalowe, elementy do mebli, osprzęt meblowy niemetalowy,
wykończenia plastikowe do mebli, meble metalowe, meble szkolne,
półki meblowe, palety transportowe, profile do ram obrazów i luster,
ramy do obrazów i luster, skrzynie, słomiane plecionki, sofy, stoliki
pod komputery, stoły i ich blaty, stoły do masażu, stoły kreślarskie,
stoły warsztatowe, szafki, szafki łazienkowe, szafki na lekarstwa,
szkatułki na biżuterię, taborety, toaletki meblowe, wózki meblowe,
zagłówki meblowe, palety niemetalowe, zatrzaski drzwiowe nieme‑
talowe, zawiasy niemetalowe, kapy i narzuty na łóżka, jaśki, okładziny
do mebli i materiałów tekstylnych i z tworzyw sztucznych, pokrow‑
ce ochronne do mebli, kije drewniane i stoły do bilardu, meble na‑
dmuchiwane powietrzem, lampy oświetleniowe, lampiony, lampki
elektryczne na choinkę, abażury do lamp oświetleniowych, klosze
do lamp oświetleniowych, obudowy do lamp oświetleniowych, osło‑
ny do lamp oświetleniowych, palniki do lamp oświetleniowych,
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reflektory lamp oświetleniowych lampy do oświetlania akwarium,
lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy olejowe, lampy i latarnie
uliczne, lampy i latarnie ogrodowe, lampy ultrafioletowe do celów
innych niż lecznicze, lampy wyładowcze elektryczne do oświetla‑
nia, lampy elektryczne oświetleniowe do użytku na zewnątrz, lampy
elektryczne oświetleniowe do użytku wewnątrz pomieszczeń, lampy
i lampki oświetleniowe elektryczne do mebli, 37 serwis mebli, napra‑
wa mebli, renowacja mebli, konserwacja mebli, odnawianie mebli,
rewitalizacja mebli.

(111) 293978
(220) 2016 01 04
(210) 450987
(151) 2016 12 23
(441) 2016 04 11
(732) TKACZYK CEZARY, Warszawa, PL.
(540) SPINACH
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, mate‑
riały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały
dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biu‑
rowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pako‑
wania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce dru‑
karskie. W szczególności papierowe i kartonowe opakowania ozdob‑
ne, koperty, obwoluty, teczki, pudełka, ruchome i nieruchome
papierowe i kartonowe elementy zamykające opakowania ozdobne,
koperty, teczki, pudełka, obwoluty, papierowe i kartonowe zapięcia
i zamknięcia opakowań, kopert, teczek, pudełek, obwolut. adresarki,
afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artyku‑
ły biurowe], akwaforty [grafika], akwarele, akwarele, akwarele [obra‑
zy, malarstwo], albumy, albumy, almanachy [roczniki], arkusze z wi‑
skozy do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy,
atrament *, atrament korektorski [heliografia], bibuły, bielizna stoło‑
wa papierowa, bilety, biurowe maszyny do stemplowania, bloczki
do pisania, bloki do pisania, bloki listowe [papeteria], bloki rysunko‑
we, błony z tworzyw sztucznych [samoprzyczepne, rozciągliwe]
do paletyzacji, broszury, celuloza regenerowana (arkusze z-) do pa‑
kowania, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywno‑
ści, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa
[papierowe], cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopi‑
sma [periodyki], czcionki [cyfry i litery], czcionki drukarskie, czcionki
ze stali, deski kreślarskie, [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy
przylepnej [artykuły biurowe], drukarskie (zestawy-) przenośne [arty‑
kuły biurowe], drukowane publikacje, dziurkacze [artykuły biurowe],
ekierki, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału
tekstylnego, figurki [statuetki] z papieru mâché, filtry do kawy papie‑
rowe, flamastry, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza [do pakowania lub
zabezpieczania w transporcie], formularze [blankiety, druki], formy
do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotografie (urządzenia
do oprawiania-), fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankowni‑
ce do użytku biurowego, futerały na szablony, galwanotypy [poligra‑
fia], gazety, gilotynki do papieru [artykuły biurowe], glina do mode‑
lowania, globusy ziemskie, gluten [klej] do papieru lub do użytku
domowego, grafity do ołówków, grzebienie marmurkowe, gumki
do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy,
skorowidze, kalendarze, kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka
techniczna, kalkomanie, kałamarze (wpuszczane w pulpit), kałama‑
rze stojące [z oprawką], kamienie atramentowe [kałamarze], kamie‑
nie litograficzne, kartki z życzeniami, karton *, karton z miazgi drzew‑
nej [artykuły papiernicze], karty *, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, karty indeksowe [artykuły papiernicze], karty muzyczne z ży‑
czeniami, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe],
kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo],
katalogi, klajstry, kleje mączne do papieru lub do użytku domowego
[papki mączne], klamry, zaciski do papieru, klawisze do maszyn
do pisania, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kle‑
je do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje
do papieru lub do użytku domowego, kokardy papierowe, komiksy,
koperty (urządzenia do stemplowania-) biurowe, koperty [artykuły
piśmienne], koperty na butelki [z kartonu lub papieru], korektory
w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe],
kosze na listy, kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znako‑
wania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, krzywiki, książki, kulki
do piór kulkowych, kuwetki na farbę, lak do pieczętowania, lamino‑
wanie dokumentów (urządzenia do-) do użytku biurowego, linijki
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[reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne
dzieła sztuki, litografie, łupkowe tabliczki do pisania, malarstwo [ob‑
razy] oprawione lub nie, mapy, mapy geograficzne, masy specjalne
do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia
ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania [elektryczne i nie‑
elektryczne], materiały do introligatorstwa, materiały do modelowa‑
nia, materiały do nauczania [z wyjątkiem aparatów], materiały do ry‑
sowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne papierowe
[bibuła], materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku do‑
mowego, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania]
z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały powłokowe
wykonane z krochmalu lub skrobi, matryce do druku ręcznego, mi‑
seczki na farby dla artystów malarzy, modele, makiety architekto‑
niczne, modelina polimerowa, naklejki adresowe, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze
do powierzchni klejących (biurowe-), niszczarki dokumentów
do użytku biurowego, notatniki [notesy], notesy podręczne, noże
do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obrazy, obrusy papiero‑
we, obsadki do piór, obsadki, uchwyty do piór, obwoluty na luźne
kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, ochrona gumowa na pal‑
ce [artykuły biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektrycz‑
ne, okładki na czeki, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artyku‑
ły papiernicze], okólniki, oleodruki, ołówki, ołówki automatyczne,
ołówki węglowe, opakowania do butelek z tektury lub papieru, opa‑
ski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papie‑
rowe na cygara, opłatek do pieczętowania listów, oprawianie foto‑
grafii (urządzenia do-), oprawy, oprawy do ołówków, osłony
na doniczki z papieru, osłony na doniczki z papieru, palety dla mala‑
rzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papeteria (kasetki ozdobne
na-) [artykuły biurowe], papier *, papier do elektrokardiografów, pa‑
pier do maszyn rejestrujących, papier do pakowania, papier do pisa‑
nia, papier do radiogramów, papier do zawijania, papier filtracyjny
[bibuła], papier, higieniczny, papier mâché, papier parafinowany, pa‑
pier pergaminowy, papier przebitkowy [materiały piśmienne], papier
srebrny, papier świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach [arty‑
kuły piśmienne], papier Xuan [do chińskiego malarstwa i kaligrafii],
papier z miazgi drzewnej, papierowe maty na siedzenia, papierowe
podstawki pod karafki, pasma przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, pasta do modelowania, pastele [kredki], per‑
foratory biurowe, pędzle, pieczęcie [stemple], pieczęcie, stemple
(pudełka na-), pinezki, pióra [artykuły biurowe], pióra wieczne, pióra
ze stali, piórka do rysowania [grafiony], piórniki, pismo (wzorce-)
do kopiowania, plansze, płytki grawerskie, plany, płótno do malar‑
stwa, płótno introligatorskie.płótno, płótno nasączone tuszem
do powielaczy, płótno nasączone tuszem do urządzeń stosowanych
w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe do adresarek, płytki ad‑
resowe do adresarek, płyty matrycowe, podpórki do utrzymywania
książek w pozycji pionowej, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki
[książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle
do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, poduszki nasączone tuszem,
pojemniki na śmietanę papierowe, pokrowce do drukarek z materia‑
łów nietekstylnych, portrety, powielacze, programy komputerowe
(taśmy i karty papierowe do zapisu-), prospekty, próbki biologiczne
do mikroskopów [materiał dydaktyczny], przebitki [materiały pi‑
śmienne], przezrocza [materiały piśmienne], przybory do pisania
[materiały piśmienne], przybory do pisania [zestawy], przybory
do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmien‑
ne], przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie [rysunkowe], przy‑
rządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane,
pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na farby [artykuły szkol‑
ne], pudła tekturowe na kapelusze, ramki do fotografii, rejestry, księ‑
gi główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papie‑
rowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, rozaria domowe,
rozkłady, repertuary godzinowe [drukowane], rury tekturowe, ryciny
[grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki [ryci‑
ny], rysunkowe (zestawy-) [komplety kreślarskie], segregatory [arty‑
kuły biurowe], serwetki papierowe do demakijażu, serwetki stołowe
papierowe, serwety na stół papierowe, skoroszyty na dokumenty,
skrobaki wymazujące biurowe, skrobia [klej skrobiowy] do celów pa‑
pierniczych lub do użytku domowego, spinacze biurowe, spinacze
do banknotów, spinacze do papieru, stalówki, stalówki ze złota, ste‑
atyt [kreda krawiecka], stemple [pieczątki], stemple do pieczętowa‑
nia, stojaki na stemple, suszki do piór, szablony, szablony [artykuły
piśmienne], szczotki [pędzle] do pisania, szczotki [pędzle] malarskie,
sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura],
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szufelki do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu,
śliniaki papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice oblicze‑
niowe, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, tablice
szkolne, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tarcze wymazujące,
taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy
do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy
lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy
nasączone tuszem, taśmy nasączone tuszem do drukarek kompute‑
rowych, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, teczki na dokumenty [artykuły biurowe],
teczki, skoroszyty [artykuły biurowe]. temperówki do ołówków, elek‑
tryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmien‑
nych, tkaniny introligatorskie, torby na śmieci [z papieru lub z two‑
rzyw sztucznych], torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych,
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, trójkąty kre‑
ślarskie, tusz* [atrament], tworzywa sztuczne do modelowania,
uchwyty do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia
i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny
do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znacz‑
ki (stemple), utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pa‑
kowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn do pi‑
sania, wierszowniki, winkielaki, datowniki, kasowniki [poligrafia],
winiety (aparaty do wykonywania-), wkładki papierowe do szuflad,
perfumowane lub nie, wkłady atramentowe do piór, wosk do mode‑
lowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki nieelektryczne,
wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wydruki graficzne, wy‑
kroje do wykonywania odzieży, wykroje krawieckie, wypełnienie
z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wy‑
roby z kartonu, wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzo‑
ry do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indekso‑
wych, zakładki do książek, zawiadomienia (karty-) [artykuły
piśmienne], zeszyty, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biuro‑
we], zszywki biurowe, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, ha‑
czyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty. błyskawiczne zamki, bły‑
skotki do ubrań, broszki [dodatki ubraniowe], chwosty [pasmanteria],
dekoracja artykułów tekstylnych (łaty przyklejane na gorąco do-)
[artykuły pasmanteryjne], dekoracyjne akcesoria do włosów, dekoro‑
wanie (wstęgi do-), dziurki, pętelki do odzieży, emblematy nie z me‑
tali szlachetnych, emblematy ozdobne, guziki *, haczyki do obuwia,
haczyki i taśmy samoprzyczepne, haczyki, zaczepy do kilimów, haftki
[artykuły pasmanteryjne], haftki do gorsetów, igły (pudełka na-),
klamry do włosów, klamry do zamykania toreb, klipsy do spodni dla
kolarzy, kokardy do włosów, kolarze (klipsy do spodni dla-), kwiaty
sztuczne, kwiaty sztuczne (wieńce z-), lamety [ozdoby odzieży], łaty
przyklejane na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych [artykuły
pasmanteryjne], łaty przyklejane na gorąco do reperacji wyrobów
włókienniczych, mika (blaszki z-), napy, obuwie (haczyki do-), obuwie
(ozdoby do-) nie z metali szlachetnych, obuwie (sprzączki do-), obu‑
wie (zapięcia do-), odzież (dziurki, pętelki do-), odzież (zapięcia do-),
ozdobne (emblematy-), ozdoby [hafty], ozdoby do kapeluszy
nie z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia nie z metali szlachet‑
nych, papiloty, pasmanteryjne (artykuły-), pasmanteryjne (artykuły-)
* z wyjątkiem nici, podwiązki (zapięcia do-), pudełka na przybory
do szycia, rozetki [artykuły pasmanteryjne], spinki do włosów,
sprzączki do obuwia, sprzączki do ubrań, srebro (hafty-), suwaki, tor‑
by (zamki błyskawiczne do-), ubrania (zapięcia do-), warkocze z wło‑
sów, wieńce z kwiatów sztucznych, wkładki sztywne do kołnierzy‑
ków, włosy (ozdoby do-), włosy (szpilki do-), włosy (wstążki do-),
wsuwki do włosów, wykończenia ozdobne do odzieży, zaczepy, ha‑
czyki do dywanów, zamki błyskawiczne, zamknięcia, klamry, zapięcia
do bluzek, zapięcia do obuwia, zapięcia do pasków, zapięcia do pod‑
wiązek, zapięcia do staników, zapięcia do szelek, zapięcia do ubrań,
zatrzaski, złoto (hafty-), 35 reklama, zarządzanie w działalności han‑
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe
agencje importowo
‑eksportowe, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, aukcje
i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży w trybie-), automa‑
tyczne dystrybutory (wynajem-), badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, badania rynku, badania w dziedzi‑
nie działalności gospodarczej, biura (wynajmowanie maszyn i urzą‑
dzeń dla-) *, biura pośrednictwa pracy, ceny (usługi porównywania-),
dekoracja wystaw sklepowych, detaliczny handel (oferowanie w me‑
diach produktów dla-), dobór personelu za pomocą metod psycho‑
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technicznych, dokumenty (powielanie-), doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organi‑
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja mate‑
riałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], działal‑
ność artystyczna (usługi impresariów w-), działalność gospodarcza
(doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania-), działalność gospo‑
darcza (doradztwo w zakresie zarządzania-), działalność gospodar‑
cza (informacja o-), działalność gospodarcza (specjalistyczne doradz‑
two w zakresie-), edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsię‑
biorstw, eksport‑import (agencje-), fakturowanie, fotokopiowanie,
gazety (prenumerata-) [dla osób trzecich], handel (zarządzanie w za‑
kresie zamówień w-), handlowe informacje i porady udzielane konsu‑
mentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, ho‑
tele (administrowanie-), importowo
‑eksportowe (agencje-),
impresariat w działalności artystycznej, informacja handlowa (agen‑
cje-), informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, kom‑
puterowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe
bazy danych (systematyzacja danych-), komputerowe zarządzanie
plikami, konsumenci (handlowe informacje i porady udzielane-)
[punkty informacji konsumenckiej], koszty (analiza-), księgowość,
marketing, maszynopisanie, materiały reklamowe (uaktualnianie-),
media (prezentowanie produktów w-) dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, modeling (usługi-) do celów promocji sprzedaży i reklamy, ob‑
róbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, ogłoszenia
reklamowe (rozpowszechnienie-), opinie (sondaże-), opracowywanie
CV dla osób trzecich, organizowanie działalności gospodarczej (do‑
radztwo dotyczące-), organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], patronat (po‑
szukiwania w zakresie-), personel (dobór-) za pomocą metod psycho‑
technicznych, personel (rekrutacja-), plakaty reklamowe (rozlepia‑
nie-), pliki komputerowe (wyszukiwanie informacji-) dla osób
trzecich, podatki (przygotowywanie zeznań-), pokazy mody w ce‑
lach promocyjnych (organizacja-), pokazy towarów, pomoc przy za‑
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, po‑
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, porównywanie cen
(usługi-), pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, powielanie dokumentów, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, prenumerata czasopism
(usługi-) [dla osób trzecich], prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, próbki (kolportaż-), przedsię‑
biorstwa (usługi związane z przenoszeniem-), przegląd prasy (usłu‑
gi-), przenoszenie przedsiębiorstw (usługi związane z-), przygotowa‑
nie listy płac, psychotechnika (dobór personelu za pomocą metod-),
public relations, public relations (agencje-), publikowanie tekstów
sponsorowanych, rachunkowość, radiowa (reklama-), reklama, rekla‑
ma (rozpowszechnianie materiałów-) [ulotki, prospekty, druki, prób‑
ki], reklama billboardowi, reklama za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, reklamowa przestrzeń (wynajmowanie-), reklamowe
i sponsorowane teksty (tworzenie-), reklamowego (uaktualnianie
materiału-), reklamowych (rozpowszechnianie ogłoszeń-), reklamo‑
wych (wynajmowanie nośników-), reklamy korespondencyjne, rekla‑
my prasowe (przygotowywanie-), reklamy radiowe, reklamy telewi‑
zyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], rozpowszech‑
nianie ogłoszeń reklamowych, rynek (analizy-), rynek (badania-), ryn‑
kowe badania, sekretarskie (usługi-), sortowanie danych w bazach
komputerowych, sponsorowane teksty (publikowanie-), sporządza‑
nie sprawozdań rachunkowych, sprawozdania rachunkowe (sporzą‑
dzanie-), sprzedaż (promocja-) dla osób trzecich, statystyczne zesta‑
wienia, stenografia (usługi-), targi (organizowanie-) w celach
handlowych lub reklamowych, teksty (edycja-), teksty (tworzenie re‑
klamowych i sponsorowanych-), telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], telemarketing, telewizyjna (reklama-),
transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamo‑
wych, udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich (zarob‑
kowe zarządzanie w zakresie-), udzielanie porad konsumentom (in‑
formacja handlowa oraz-) [punkty informacji konsumenckiej], usługi
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menedżerskie dla sportowców, usługi podatkowe, usługi pośrednic‑
twa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi teleko‑
munikacyjne (pośrednictwo w zakresie nabywania-), wyceny handlo‑
we, wydolność przedsiębiorstw (ekspertyzy w zakresie-), wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automa‑
tycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamo‑
wych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urzą‑
dzeń i wyposażenia biurowego *, wystawy (organizacja-) w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy sklepowe (dekorowanie-),
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze‑
cich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad go‑
spodarczy, zamówienia handlowe (zarządzanie w zakresie-), zaopa‑
trzenie osób trzecich (usługi-) [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabyw‑
ców i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie w za‑
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarzą‑
dzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządza‑
nie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie-), zarządzanie
działalnością gospodarczą (pomoc w-), zarządzanie działalnością
gospodarczą (usługi doradcze w-), zarządzanie hotelami, zarządza‑
nie personalne (doradztwo w zakresie-), Zarządzanie programami
refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi (pomoc w-), zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, ze‑
stawienia statystyczne, zeznania podatkowe (przygotowywanie-),
42 badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, oraz ich projektowa‑
nie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepsza‑
nie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. artyści graficy
(usługi-), badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania
w dziedzinie mechaniki, badawczo‑rozwojowe (prace-) [dla osób
trzecich], dekoracja wnętrz (projektowanie-), digitalizacja dokumen‑
tów [skanowanie], doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakre‑
sie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projek‑
towania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie
[opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, elektroniczna kon‑
wersja danych lub programów, inżynieria techniczna, kalibrowanie,
cechowanie [pomiary], komputery (programowanie-), konserwacja
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja da‑
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring syste‑
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, ochrona anty‑
wirusowa (usługi komputerowe w zakresie-), odzyskiwanie danych
komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, oprogra‑
mowanie komputerowe (aktualizacja-), oprogramowanie kompute‑
rowe (aktualizacja-), oprogramowanie komputerowe (instalacje-),
powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie bu‑
dynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, serwery (wypożyczanie-) [hosting],
stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], testowanie materiałów, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na ser‑
werach [strony internetowe], usługi architektoniczne, usługi dorad‑
cze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technolo‑
gii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi komputerowe ochrona antywirusowa
(usługi w zakresie ochrony antywirusowej-), usługi podmiotów ze‑
wnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi projektantów mody,
wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania kom‑
puterowego, wypożyczanie, serwerów [hosting], wyszukiwarki inter‑
netowe (dostarczanie-[opracowywanie]), wzornictwo przemysłowe.

(111) 293979
(220) 2016 01 05
(151) 2016 12 12
(441) 2016 04 11
(732) OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń, PL.
(540) Browar Olimp
(510), (511) 32 piwo.

(210) 451043

(111) 293980
(220) 2016 03 01
(151) 2016 12 05
(441) 2016 06 06
(732) GESTOIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 453011
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(540) GESTOIL
(510), (511) 1 środki do konserwacji betonu, modyfikatory chemicz‑
ne do oleju, preparaty do oczyszczania oleju, środki do usuwania
oleju, dodatki i modyfikatory chemiczne do oleju, formierskie prepa‑
raty stosowane w odlewnictwie, preparaty ułatwiające wyjmowanie
z formy, oleje do przemysłowego garbowania skór, 4 grafit smarują‑
cy, oleje do konserwacji murów, oleje do tkanin, oleje do natłuszcza‑
nia, oleje do smarowania, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, oleje
ułatwiające wydobywanie z formy, oleje zwilżające, smary, smary
do broni, smary do narzędzi tnących, smary do pasów, 40 przetwa‑
rzanie ropy naftowej.
(111) 293981
(220) 2016 03 15
(151) 2017 01 30
(441) 2016 06 20
(732) JACHIMOWICZ BŁAŻEJ, Rzeszów, PL.
(540) VEGUSpl Bar wegański
(540)

(210) 453665

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 05.03.15, 11.03.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, ob‑
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor‑
tem, restauracje.
(111) 293982
(220) 2016 03 15
(210) 453678
(151) 2017 01 27
(441) 2016 06 20
(732) FORTUNA CEZARY ALE JAK TO, Warszawa, PL.
(540) MiLi Piosenkarka
(540)

Kolor znaku: różowy, niebieski, biały, szary, żółty, fioletowy
(531) 01.01.05, 16.01.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on
‑line, wydawnictwa
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektro‑
niczne dostarczane on‑line z baz danych lub z Internetu, urządze‑
nia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, urządzenia
mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, telefony, kompute‑
ry, programy komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne urzą‑
dzenia dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki
danych, dyski optyczne, programy komputerowe nagrane, software
komputerowy i nośniki danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz
obrazami graficznymi ściągniętymi z komputerowych baz danych
lub z Internetu, ze stron internetowych, etui na telefony, elektronicz‑
ne pióra świetlne [ekranopisy], etui na okulary, etykietki na towarach
elektroniczne, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, łań‑
cuszki do okularów, okulary przeciwsłoneczne, pamięci zewnętrzne
USB, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki
do użytku z komputerem, pokrowce na laptopy, komputery, czyt‑
niki, tablety, torby do laptopów, komputerów, czytników, tabletów,
uchwyty do telefonów komórkowych, baterie, akumulatory, 16 pa‑
pierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, dru‑
ki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, papier, tektura
i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, materiały
introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i in‑
struktażowe z wyjątkiem aparatów, 25 apaszki, bandany na szyję,
chusty, czapki, daszki przeciwsłoneczne, nakrycia głowy, T‑shirty, ga‑
lanteria tekstylna, odzież z nadrukami reklamowymi, odzież, obuwie,
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nakrycie głowy, 35 Reklama towarów‑ukazanie zalet towaru celem
ich zakupu, prowadzenie kampanii reklamowych, usługi marketin‑
gowe, usługi agencji public relations, sprzedaż detaliczna, hurtowa,
za pośrednictwem Internetu niżej wymienionych towarów z nanie‑
sionym logo jako elementem reklamowo‑ ozdobnym: baloniki, bane‑
ry, bloczki, bombki, breloczki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne
urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia
ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizy‑
tówki, flagi, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze,
kalkulatory, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki,
kosmetyki, chusteczki, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki,
materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, ob‑
rusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie,
papiery, parasole, parasolki, parawany, piłki, piórniki, plecaki, pod‑
kładki pod kubki, kieliszki i szklanki, pokrowce na telefony, portfele,
portmonetki, postery, radioodbiorniki, ręczniki, sakwy rowerowe,
sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, teczki,
teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, wizytowni‑
ki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła
i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, biżuteria, uchwyty
i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, akce‑
soria do telefonów komórkowych, nośniki danych, pióra świetlne,
urządzenia do pisania po ekranie, okładki na dokumenty, wyroby
skórzane, torby na sprzęt sportowy, walizki, etui na klucze, głośniki,
ozdoby świąteczne, nośniki pamięci, powerbanki, podkładki pod
myszy komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria do kompu‑
terów, urządzenia do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu,
radia samochodowe, aparaty fotograficzne i akcesoria do aparatów
fotograficznych, słuchawki, gry komputerowe, software ładowalny,
ładowarki, ładowarki samochodowe do urządzeń telefonicznych
i nawigacyjnych, akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki,
akcesoria dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole ogrodowe,
osłony przeciwdeszczowe z tkanin, markizy, znaczki z logo, części
i akcesoriów do wymienionych artykułów, usługi reklamowe, w tym
w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wy‑
robów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miej‑
sca reklamowego, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami
zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania
i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie dzia‑
łalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych
w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie
informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, orga‑
nizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozryw‑
kowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektro‑
nicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, ofero‑
wanie usług aukcyjnych w formie promocji, rozliczenia i rejestracja
transakcji wymiany płatnych treści, usługi charytatywne, kampanie
informacyjne i promocyjne, mianowicie propagowanie świadomo‑
ści społecznej w zakresie działalności charytatywnej, filantropijnej,
ochotniczej, społecznej oraz na rzecz społeczności lokalnej i dzia‑
łalności humanitarnej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
sportowe i kulturalne, usługi w zakresie działalności wydawniczej,
edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek, tekstów, gazet,
periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elek‑
tronicznych on‑line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza
prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on‑line, Usługi związane
z rozrywką, usługi wydawania programów telewizyjnych, reportaży,
wieloodcinkowych programów telewizyjnych typu reality show, fil‑
mów, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, audycji radiowych, usługi
produkcji, montażu i rozpowszechniania telewizyjnych, radiowych,
multimedialnych, internetowych programów naukowych i rozrywko‑
wych, organizowanie koncertów grup wokalnych i instrumentalnych,
usługi organizowania, produkcji i rozpowszechniania widowisk, wi‑
dowisk muzycznych, festiwali, koncertów, filmów, multimedialnego
wideo, imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, wystaw
kulturalnych i edukacyjnych, usługi dostarczania muzyki cyfrowej,
filmów, wideo, obrazów graficznych i audio (nie ściągalnych) z kom‑
putera, Internetu i/lub stron internetowych, publikacja i wydawanie
informacji o edukacji, rozrywce, imprezach, rekreacji, także przez
sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usłu‑
gi agencji rezerwacji miejsc na wydarzenia artystyczne, kulturalne,
spektakle, koncerty, filmy, usługi studia nagrań, usługi wykonywania
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fotografii, usługi reporterskie, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
audio, video, dysków, gier interaktywnych, impresariat muzyczny,
produkcja i świadczenie usług medialnych w zakresie organizacji
koncertów, festiwali muzycznych i filmowych, widowisk, spektakli,
przeglądów, pokazów, konkursów, występów rozrywkowych i in‑
nych imprez turystycznych dostarczanie publikacji elektronicznych
online nie ściągalnych, projektowanie i redagowanie serwisów inter‑
netowych WWW
.

(111) 293983
(220) 2016 03 15
(210) 453681
(151) 2017 01 27
(441) 2016 06 20
(732) FORTUNA CEZARY ALE JAK TO, Warszawa, PL.
(540) FARMER ALEK
(540)

Kolor znaku: brązowy, żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny,
zielony
(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on
‑line, wydawnictwa
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektro‑
niczne dostarczane on‑line z baz danych lub z Internetu, urządzenia
mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, urządzenia mo‑
bilne do odczytu publikacji elektronicznych, telefony, komputery,
programy komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne urządze‑
nia dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych,
dyski optyczne, programy komputerowe nagrane, software kompute‑
rowy i nośniki danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz obrazami
graficznymi ściągniętymi z komputerowych baz danych lub z Interne‑
tu, ze stron internetowych, etui na telefony, elektroniczne pióra świetl‑
ne [ekranopisy], etui na okulary, etykietki na towarach elektroniczne,
futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, łańcuszki do okula‑
rów, okulary przeciwsłoneczne, pamięci zewnętrzne USB, podkładki
pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z kom‑
puterem, pokrowce na laptopy, komputery, czytniki, tablety, torby
do laptopów, komputerów, czytników, tabletów, uchwyty do telefo‑
nów komórkowych, baterie, akumulatory, 16 papierowe publikacje,
wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury,
ulotki, foldery, informatory, papier, tektura i wyroby z tych materia‑
łów, nie ujęte w innych klasach, materiały introligatorskie, materiały
fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem
aparatów, 25 apaszki, bandany na szyję, chusty, czapki, daszki prze‑
ciwsłoneczne, nakrycia głowy, T‑shirty, galanteria tekstylna, odzież
z nadrukami reklamowymi, odzież, obuwie, nakrycie głowy, 35 Rekla‑
ma towarów‑ukazanie zalet towaru celem ich zakupu, prowadzenie
kampanii reklamowych, usługi marketingowe, usługi agencji public
relations, sprzedaż detaliczna, hurtowa, za pośrednictwem Internetu
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo‑ozdobnym: baloniki, banery, bloczki, bombki, brelocz‑
ki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń
językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria skórzana,
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, chusteczki, krzesełka,
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudeł‑
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompakto‑
wych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze
do butelek, pałeczki chińskie, papiery, parasole, parasolki, parawany,
piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, po‑
krowce na telefony, portfele, portmonetki, postery, radioodbiorniki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje
dla personelu, teczki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki,
trąbki, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie,
wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, biżute‑
ria, uchwyty i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamo‑
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wymi, akcesoria do telefonów komórkowych, nośniki danych, pióra
świetlne, urządzenia do pisania po ekranie, okładki na dokumenty,
wyroby skórzane, torby na sprzęt sportowy, walizki, etui na klucze,
głośniki, ozdoby świąteczne, nośniki pamięci, powerbanki, podkładki
pod myszy komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria do kom‑
puterów, urządzenia do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu,
radia samochodowe, aparaty fotograficzne i akcesoria do aparatów
fotograficznych, słuchawki, gry komputerowe, software ładowalny,
ładowarki, ładowarki samochodowe do urządzeń telefonicznych
i nawigacyjnych, akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki,
akcesoria dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole ogrodowe,
osłony przeciwdeszczowe z tkanin, markizy, znaczki z logo, części
i akcesoriów do wymienionych artykułów, usługi reklamowe, w tym
w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wy‑
robów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca
reklamowego, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt
dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i anali‑
za rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Inter‑
necie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie infor‑
macji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, organizowa‑
nie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych
o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych,
magnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowanie usług
aukcyjnych w formie promocji, rozliczenia i rejestracja transakcji wy‑
miany płatnych treści, usługi charytatywne, kampanie informacyjne
i promocyjne, mianowicie propagowanie świadomości społecznej
w zakresie działalności charytatywnej, filantropijnej, ochotniczej, spo‑
łecznej oraz na rzecz społeczności lokalnej i działalności humanitar‑
nej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne,
usługi w zakresie działalności wydawniczej, edycja i dystrybucja w for‑
mie elektronicznej książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicz‑
nych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on‑line, usługi
księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fotografie,
zdjęcia, książki on‑line, usługi związane z rozrywką, usługi wydawania
programów telewizyjnych, reportaży, wieloodcinkowych programów
telewizyjnych typu reality show, filmów, nagrań dźwiękowych, nagrań
wideo, audycji radiowych, usługi produkcji, montażu i rozpowszech‑
niania telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych
programów naukowych i rozrywkowych, organizowanie koncertów
grup wokalnych i instrumentalnych, usługi organizowania, produkcji
i rozpowszechniania widowisk, widowisk muzycznych, festiwali, kon‑
certów, filmów, multimedialnego wideo, imprez artystycznych, estra‑
dowych, rekreacyjnych, wystaw kulturalnych i edukacyjnych, usługi
dostarczania muzyki cyfrowej, filmów, wideo, obrazów graficznych
i audio (nie ściągalnych) z komputera, Internetu i/lub stron interneto‑
wych, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, rozrywce, impre‑
zach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami
świadczonymi online, usługi agencji rezerwacji miejsc na wydarzenia
artystyczne, kulturalne, spektakle, koncerty, filmy, usługi studia na‑
grań, usługi wykonywania fotografii, usługi reporterskie, wypożycza‑
nie nagrań dźwiękowych, audio, video, dysków, gier interaktywnych,
impresariat muzyczny, produkcja i świadczenie usług medialnych
w zakresie organizacji koncertów, festiwali muzycznych i filmowych,
widowisk, spektakli, przeglądów, pokazów, konkursów, występów
rozrywkowych i innych imprez turystycznych dostarczanie publikacji
elektronicznych online nie ściągalnych, projektowanie i redagowanie
serwisów internetowych WWW.

(111) 293984
(220) 2016 03 15
(210) 453711
(151) 2017 01 26
(441) 2016 06 20
(732) FORTUNA CEZARY ALE JAK TO, Warszawa, PL.
(540) hampii kids entertainment
(540)

Kolor znaku: granatowy, fioletowy, zielony, niebieski,
pomarańczowy, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on
‑line, wydawnictwa
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektro‑
niczne dostarczane on‑line z baz danych lub z Internetu, urządze‑
nia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, urządzenia
mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, telefony, kompute‑
ry, programy komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne urzą‑
dzenia dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki
danych, dyski optyczne, programy komputerowe nagrane, software
komputerowy i nośniki danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz
obrazami graficznymi ściągniętymi z komputerowych baz danych
lub z Internetu, ze stron internetowych, etui na telefony, elektronicz‑
ne pióra świetlne [ekranopisy], etui na okulary, etykietki na towarach
elektroniczne, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, łań‑
cuszki do okularów, okulary przeciwsłoneczne, pamięci zewnętrzne
USB, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki
do użytku z komputerem, pokrowce na laptopy, komputery, czyt‑
niki, tablety, torby do laptopów, komputerów, czytników, tabletów,
uchwyty do telefonów komórkowych, baterie, akumulatory, 16 pa‑
pierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki,
prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, papier, tektura i wy‑
roby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, materiały intro‑
ligatorskie, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruk‑
tażowe z wyjątkiem aparatów, 25 apaszki, bandany na szyję, chusty,
czapki, daszki przeciwsłoneczne, nakrycia głowy, T‑shirty, galanteria
tekstylna, odzież z nadrukami reklamowymi, odzież, obuwie, 35 rekla‑
ma towarów‑ukazanie zalet towaru celem ich zakupu, prowadzenie
kampanii reklamowych, usługi marketingowe, usługi agencji public
relations, sprzedaż detaliczna, hurtowa, za pośrednictwem Internetu
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo‑ozdobnym: baloniki, banery, bloczki, bombki, brelocz‑
ki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń
językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria skórzana,
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, chusteczki, krzesełka,
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudeł‑
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompakto‑
wych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze
do butelek, pałeczki chińskie, papiery, parasole, parasolki, parawany,
piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, po‑
krowce na telefony, portfele, portmonetki, postery, radioodbiorniki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje
dla personelu, teczki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki,
trąbki, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie,
wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, biżute‑
ria, uchwyty i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamo‑
wymi, akcesoria do telefonów komórkowych, nośniki danych, pióra
świetlne, urządzenia do pisania po ekranie, okładki na dokumenty,
wyroby skórzane, torby na sprzęt sportowy, walizki, etui na klucze,
głośniki, ozdoby świąteczne, nośniki pamięci, powerbanki, podkładki
pod myszy komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria do kom‑
puterów, urządzenia do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu,
radia samochodowe, aparaty fotograficzne i akcesoria do aparatów
fotograficznych, słuchawki, gry komputerowe, software ładowalny,
ładowarki, ładowarki samochodowe do urządzeń telefonicznych
i nawigacyjnych, akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki,
akcesoria dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole ogrodowe,
osłony przeciwdeszczowe z tkanin, markizy, znaczki z logo, części
i akcesoriów do wymienionych artykułów, usługi reklamowe, w tym
w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wy‑
robów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miej‑
sca reklamowego, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami
zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania
i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie dzia‑
łalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych
w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie
informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, orga‑
nizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozryw‑
kowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektro‑
nicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, ofero‑
wanie usług aukcyjnych w formie promocji, rozliczenia i rejestracja
transakcji wymiany płatnych treści, usługi charytatywne, kampanie
informacyjne i promocyjne, mianowicie propagowanie świadomo‑
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ści społecznej w zakresie działalności charytatywnej, filantropijnej,
ochotniczej, społecznej oraz na rzecz społeczności lokalnej i dzia‑
łalności humanitarnej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
sportowe i kulturalne, usługi w zakresie działalności wydawniczej,
edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek, tekstów, gazet,
periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elek‑
tronicznych on‑line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza
prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on‑line, usługi związane
z rozrywką, usługi wydawania programów telewizyjnych, reportaży,
wieloodcinkowych programów telewizyjnych typu reality show, fil‑
mów, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, audycji radiowych, usługi
produkcji, montażu i rozpowszechniania telewizyjnych, radiowych,
multimedialnych, internetowych programów naukowych i rozrywko‑
wych, organizowanie koncertów grup wokalnych i instrumentalnych,
usługi organizowania, produkcji i rozpowszechniania widowisk, wi‑
dowisk muzycznych, festiwali, koncertów, filmów, multimedialnego
wideo, imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, wystaw
kulturalnych i edukacyjnych, usługi dostarczania muzyki cyfrowej,
filmów, wideo, obrazów graficznych i audio (nie ściągalnych) z kom‑
putera, Internetu i/lub stron internetowych, publikacja i wydawanie
informacji o edukacji, rozrywce, imprezach, rekreacji, także przez
sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usłu‑
gi agencji rezerwacji miejsc na wydarzenia artystyczne, kulturalne,
spektakle, koncerty, filmy, usługi studia nagrań, usługi wykonywania
fotografii, usługi reporterskie, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
audio, video, dysków, gier interaktywnych, impresariat muzyczny,
produkcja i świadczenie usług medialnych w zakresie organizacji
koncertów, festiwali muzycznych i filmowych, widowisk, spektakli,
przeglądów, pokazów, konkursów, występów rozrywkowych i in‑
nych imprez turystycznych, dostarczanie publikacji elektronicznych
online nie ściągalnych, projektowanie i redagowanie serwisów inter‑
netowych WWW.

(111) 293985
(220) 2016 03 15
(210) 453713
(151) 2017 01 26
(441) 2016 06 20
(732) FORTUNA CEZARY ALE JAK TO, Warszawa, PL.
(540) inżynier MAX
(540)

Kolor znaku: żółty, granatowy, biały, szary, zielony, brązowy,
czerwony, fioletowy, niebieski
(531) 14.07.09, 20.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on
‑line, wydawnictwa
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektro‑
niczne dostarczane on‑line z baz danych lub z Internetu, urządze‑
nia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, urządzenia
mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, telefony, kompute‑
ry, programy komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne urzą‑
dzenia dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki
danych, dyski optyczne, programy komputerowe nagrane, software
komputerowy i nośniki danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz
obrazami graficznymi ściągniętymi z komputerowych baz danych
lub z Internetu, ze stron internetowych, etui na telefony, elektronicz‑
ne pióra świetlne [ekranopisy], etui na okulary, etykietki na towarach
elektroniczne, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, łań‑
cuszki do okularów, okulary przeciwsłoneczne, pamięci zewnętrzne
USB, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki
do użytku z komputerem, pokrowce na laptopy, komputery, czyt‑
niki, tablety, torby do laptopów, komputerów, czytników, tabletów,
uchwyty do telefonów komórkowych, baterie, akumulatory, 16 pa‑
pierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki,
prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, papier, tektura i wy‑
roby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, materiały intro‑
ligatorskie, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruk‑
tażowe z wyjątkiem aparatów, 25 apaszki, bandany na szyję, chusty,
czapki, daszki przeciwsłoneczne, nakrycia głowy, T‑shirty, galanteria
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tekstylna, odzież z nadrukami reklamowymi, odzież, obuwie, 35 rekla‑
ma towarów‑ukazanie zalet towaru celem ich zakupu, prowadzenie
kampanii reklamowych, usługi marketingowe, usługi agencji public
relations, sprzedaż detaliczna, hurtowa, za pośrednictwem Internetu
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo‑ozdobnym: baloniki, banery, bloczki, bombki, brelocz‑
ki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń
językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria skórzana,
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, chusteczki, krzesełka,
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudeł‑
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompakto‑
wych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze
do butelek, pałeczki chińskie, papiery, parasole, parasolki, parawany,
piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, po‑
krowce na telefony, portfele, portmonetki, postery, radioodbiorniki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje
dla personelu, teczki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki,
trąbki, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie,
wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, biżute‑
ria, uchwyty i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamo‑
wymi, akcesoria do telefonów komórkowych, nośniki danych, pióra
świetlne, urządzenia do pisania po ekranie, okładki na dokumenty,
wyroby skórzane, torby na sprzęt sportowy, walizki, etui na klucze,
głośniki, ozdoby świąteczne, nośniki pamięci, powerbanki, podkładki
pod myszy komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria do kom‑
puterów, urządzenia do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu,
radia samochodowe, aparaty fotograficzne i akcesoria do aparatów
fotograficznych, słuchawki, gry komputerowe, software ładowalny,
ładowarki, ładowarki samochodowe do urządzeń telefonicznych
i nawigacyjnych, akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki,
akcesoria dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole ogrodowe,
osłony przeciwdeszczowe z tkanin, markizy, znaczki z logo, części
i akcesoriów do wymienionych artykułów, usługi reklamowe, w tym
w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wy‑
robów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miej‑
sca reklamowego, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami
zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania
i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie dzia‑
łalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych
w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie
informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, orga‑
nizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozryw‑
kowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektro‑
nicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, ofero‑
wanie usług aukcyjnych w formie promocji, rozliczenia i rejestracja
transakcji wymiany płatnych treści, usługi charytatywne, kampanie
informacyjne i promocyjne, mianowicie propagowanie świadomo‑
ści społecznej w zakresie działalności charytatywnej, filantropijnej,
ochotniczej, społecznej oraz na rzecz społeczności lokalnej i dzia‑
łalności humanitarnej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
sportowe i kulturalne, usługi w zakresie działalności wydawniczej,
edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek, tekstów, gazet,
periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elek‑
tronicznych on‑line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza
prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on‑line, usługi związane
z rozrywką, usługi wydawania programów telewizyjnych, reportaży,
wieloodcinkowych programów telewizyjnych typu reality show, fil‑
mów, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, audycji radiowych, usługi
produkcji, montażu i rozpowszechniania telewizyjnych, radiowych,
multimedialnych, internetowych programów naukowych i rozrywko‑
wych, organizowanie koncertów grup wokalnych i instrumentalnych,
usługi organizowania, produkcji i rozpowszechniania widowisk, wi‑
dowisk muzycznych, festiwali, koncertów, filmów, multimedialnego
wideo, imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, wystaw
kulturalnych i edukacyjnych, usługi dostarczania muzyki cyfrowej,
filmów, wideo, obrazów graficznych i audio (nie ściągalnych) z kom‑
putera, Internetu i/lub stron internetowych, publikacja i wydawanie
informacji o edukacji, rozrywce, imprezach, rekreacji, także przez
sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usłu‑
gi agencji rezerwacji miejsc na wydarzenia artystyczne, kulturalne,
spektakle, koncerty, filmy, usługi studia nagrań, usługi wykonywania
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fotografii, usługi reporterskie, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
audio, video, dysków, gier interaktywnych, impresariat muzyczny,
produkcja i świadczenie usług medialnych w zakresie organizacji
koncertów, festiwali muzycznych i filmowych, widowisk, spektakli,
przeglądów, pokazów, konkursów, występów rozrywkowych i in‑
nych imprez turystycznych dostarczanie publikacji elektronicznych
online nie ściągalnych, projektowanie i redagowanie serwisów inter‑
netowych WWW.

(111) 293986
(220) 2016 03 24
(151) 2016 11 30
(441) 2016 07 04
(732) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) publio.pl
(540)

(210) 454066

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 20.07.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, ki‑
nematograficzne, optyczne, pomiarowe, do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
i/lub obrazów, taśmy wideo, elektroniczne, magnetyczne i optycz‑
ne nośniki danych, czyste lub z nagraniami, sprzęt przetwarzający
dane i komputery, laptopy, akcesoria komputerowe, programy kom‑
puterowe, programy komputerowe udostępniane on‑line via portal,
osprzęt i akcesoria do wszystkich tych urządzeń i przyrządów, 16 ga‑
zety, czasopisma, magazyny, komiksy, albumy, almanachy, książki,
podręczniki, biuletyny, mapy, druki, karty muzyczne, czasopisma
muzyczne, drukowane arkusze muzyczne, afisze, plakaty, fotografie,
katalogi, nalepki, naklejki, artykuły piśmienne, kalendarze, 35 usługi
reklamowe w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i in‑
ternetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicz‑
nych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadze‑
nie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie
reklamy, obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy
reklamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, optymali‑
zację skuteczności w odniesieniu do poniesionych nakładów na re‑
klamę, sporządzanie ekspertyz oraz opinii w sprawie strategii rekla‑
my, z uwzględnieniem przewidywanych kierunków rozwoju branży
reklamowej, wynajem czasu antenowego, tworzenie, wydawanie
i dystrybucja materiałów promocyjno‑reklamowych, także katalo‑
gów oraz gadżetów reklamowych (koszulki, kubki), usługi w zakresie
badania rynku, badania opinii publicznej, badań marketingowych,
organizowanie i obsługa‑handlowych lub reklamowych‑pokazów
mody, wystaw, giełd i targów, organizowanie gier, konkursów i lo‑
terii oraz imprez rozrywkowych z zastosowaniem reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektro‑
nicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, usługi
doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i za‑
rządzania w branży radiowo‑telewizyjnej (w dziedzinie programów,
promocji, sprzedaży i technologii), usługi prowadzenia sklepów
następujących branż: ogólnospożywcza, tytoniowa, alkoholowa,
papiernicza, zabawkarska, elektroniczna, artykuły gospodarstwa do‑
mowego, odzieżowa (również obuwie i nakrycia głowy), jubilerska,
oraz w księgarni, w aptece, w sklepie z upominkami oraz z różnorod‑
nymi gadżetami, tj. w tzw. sklepie „śmieszne rzeczy”, w sexshopie,
w salonie mody, w dużym sklepie wielobranżowym lub w supermar‑
kecie (hipermarkecie), zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów, za pośrednictwem systemu telezakupów, pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, przy wykorzystaniu środ‑
ków telekomunikacji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży różnorodnych
artykułów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert usług z branży
gastronomicznej, turystycznej, edukacyjnej, z zakresu zdrowia i uro‑
dy, z branży sportowej, z zakresu rozrywki, kultury, z branży moto‑
ryzacyjnej, z zakresu mody, pozwalające potencjalnemu odbiorcy
wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz nabywać te usługi na stronie
internetowej, usługi rachunkowo‑księgowe, prenumerata gazet dla
osób trzecich, projektowanie materiałów promocyjno‑reklamowych,
także katalogów oraz gadżetów reklamowych (koszulki, kubki),
38 agencje informacyjne i agencje prasowe, rozpowszechnianie
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programów (audycji) radiowych, udostępnianie połączeń telekomu‑
nikacyjnych z globalną siecią komputerową, umożliwianie dostępu
do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników (ISP), przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych
i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, poczta elektro‑
niczna, przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD
oraz kasetach video, przesyłanie informacji SMS‑em, przesyłanie in‑
formacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych (telefonów III gene‑
racji, laptopów, pagerów, itp.), udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, udostępnianie baz on‑line via portal, udostępnianie
komputerowych baz danych, 39 dostarczanie towarów zamówio‑
nych w sklepie internetowym, dystrybucja przesyłek, dystrybucja
czasopism, pakowanie towarów, składowanie towarów, spedycja,
usługi kurierskie dotyczące listów i towarów, 42 tworzenie progra‑
mów komputerowych, usługi komputerowe w zakresie zarządzania
sieciami komputerowymi, odpłatne udostępnianie serwisów infor‑
macyjnych lub baz danych, usługi portalu internetowego, usługi
w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych
dla osób trzecich.

(111) 293987
(220) 2016 03 31
(210) 454338
(151) 2016 12 16
(441) 2016 07 04
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, PL.
(540) GRUPA OTMUCHÓW
(540)

(531) 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 5 żywność dietetyczna i odżywki do celów leczniczych,
29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
suszone i gotowane owoce i warzywa, w tym chrupki owocowe,
chrupki ziemniaczane, orzechy preparowane, galaretki, dżemy, kom‑
poty, jaja, mleko i produkty mleczne, zupy, gotowe dania na bazie
mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, gotowe dania na bazie warzyw, go‑
towe dania na bazie produktów mlecznych, jadalne oleje i tłuszcze,
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienatu‑
ralna, napoje na bazie kawy, kakao, herbaty, czekolady, mąka i pre‑
paraty zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbożo‑
we, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również
z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw,
płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekar‑
nicze, chleb, ciasta, ciastka, wafle, słodycze, w tym słodycze mrożone
i schłodzone, czekolada, wyroby czekoladowe, cukierki, lody, guma
do żucia, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztar‑
da, ocet, sosy (przyprawowe), przyprawy, lód, żelki, batony.
(111) 293988
(220) 2016 07 13
(210) 459067
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) DISCOVERY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BUNDES MAJSTER
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie kompilujące, opro‑
gramowanie symulacyjne, oprogramowanie sprzętowe, oprogramo‑
wanie interfejsów, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie te‑
lekomunikacyjne, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie
rozrywkowe, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie ada‑
ptacyjne, oprogramowanie medialne, oprogramowanie multimedial‑
ne, oprogramowanie szkoleniowe, programowanie użytkowe, opro‑
gramowanie
testowe,
oprogramowanie
komunikacyjne,
oprogramowanie gier, oprogramowanie społecznościowe, oprogra‑
mowanie dekoderów, oprogramowanie do muzyki, oprogramowanie
telefonii komputerowej, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej,
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interaktywne oprogramowanie komputerowe, komputerowe opro‑
gramowanie układowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie komputerowe [programy], freeware [oprogramowa‑
nie darmowe],oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do te‑
lewizorów, oprogramowanie do edytowania, oprogramowanie dla
studenta, oprogramowanie do produkcji, oprogramowanie dla na‑
uczycieli, oprogramowanie dla nauki, komputerowe oprogramowanie
graficzne oprogramowanie czytników kart, oprogramowanie gier
elektronicznych, komputerowe oprogramowanie użytkowe, wbudo‑
wane oprogramowanie operacyjne, oprogramowanie do tabletów,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, zapisane oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika
oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie
do gier wideo, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogra‑
mowanie do telewizji interaktywnej, oprogramowanie do wideo inte‑
raktywnego, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej, opro‑
gramowanie do rozpoznawania obrazów, oprogramowanie
do rozpoznawania twarzy, nagrane oprogramowanie gier komputero‑
wych, oprogramowanie do analizy twarzy, oprogramowanie do anali‑
zy mowy, oprogramowanie komputerowe gier wideo, oprogramowa‑
nie do rozpoznania mowy, oprogramowanie do telefonów
komórkowych, oprogramowanie do wirtualnej klasy, oprogramowa‑
nie gier komputerowych rozrywkowych, oprogramowanie do kompo‑
nowania muzyki, oprogramowanie do rozpoznawania gestów, opro‑
gramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, oprogramowanie
komputerowe do reklamy, oprogramowanie do optycznego rozpo‑
znawania znaków, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwarek
internetowych, programy komputerowe [oprogramowanie do pobra‑
nia], kartridże do gier wideo [oprogramowanie],oprogramowanie in‑
formatyczne do telefonów komórkowych, komputerowe oprogramo‑
wanie użytkowe do telewizji, oprogramowanie do zarządzania
urządzeniami mobilnymi oprogramowanie komputerowe do obsługi
pojazdów, oprogramowanie do zarządzania na miejscu, programy
do gier komputerowych [oprogramowanie],oprogramowanie kompu‑
terowe do tablic interaktywnych, oprogramowanie zapewniające do‑
stęp do Internetu, oprogramowanie gier komputerowych do pobra‑
nia, oprogramowanie do satelitarnych systemów nawigacyjnych.
oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, oprogramowanie
użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie użytko‑
we do telefonów komórkowych, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania komunikacji, sterowniki przemysłowe wraz z opro‑
gramowaniem, oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego
przedstawiania danych, kartridże [oprogramowanie] do użytku z kom‑
puterami, oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych
informacji finansowych, oprogramowanie komputerowe wspomaga‑
jące projektowanie sprzętu sportowego, oprogramowanie operacyjne
USB [uniwersalnej magistrali szeregowej], programy do gier wideo
[oprogramowanie komputerowe],oprogramowanie komputerowe
związane z edukacją dzieci, oprogramowanie laptopów przeznaczone
dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie komputerowe przezna‑
czone dla rozrywki interaktywnej oprogramowanie komputerowe
do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do zarządza‑
nia arkuszami kalkulacyjnymi, oprogramowanie komputerowe do ana‑
lizy informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe do prze‑
twarzania informacji rynkowych, komputerowe oprogramowanie
do pracy zespołowej [groupware], oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, zapisane oprogramowanie komputerowe
do bezpiecznej jazdy, magnetyczne nośniki danych zawierające nagra‑
ne oprogramowanie, platformy i oprogramowanie do telefonów cy‑
frowych, komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów ko‑
mórkowych,
interaktywne
oprogramowanie
multimedialne
do rozgrywania gier, oprogramowanie do przesyłania wiadomości
on‑line, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej
działalności wydawnicze, oprogramowanie komputerowe [programy]
do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające korzystanie z gier komputerowych, oprogramowanie
komputerowe stosowane do zdalnego monitorowania liczników,
oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD‑ROM, opro‑
gramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórkowych,
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do tworzenia map,
programy gier komputerowych ładowalne z Internetu [oprogramowa‑
nie], oprogramowanie do gier do użytku z komputerami, oprogramo‑
wanie komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokompute‑
rami, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
programy do gier komputerowych nagrane na taśmach [oprogramo‑
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wanie], oprogramowanie do gier elektronicznych do ręcznych urzą‑
dzeń elektronicznych, oprogramowanie do gier elektronicznych, prze‑
znaczone do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie
komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera,
programy gier komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramo‑
wanie], zaprogramowane gry wideo zawarte w kartridżach [oprogra‑
mowanie komputerowe], oprogramowanie gier komputerowych
do użytku na telefonach komórkowych, oprogramowanie komputero‑
we do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych,
oprogramowanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier kompu‑
terowych, do pobrania, oprogramowanie rozrywki interaktywnej
do rozgrywania gier wideo, do pobrania, programy do gier kompute‑
rowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], programy gier
komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogra‑
mowanie], programy do gier komputerowych ładowalne za pośred‑
nictwem Internetu [oprogramowanie], oprogramowanie komputero‑
we do kontroli obsługi urządzeń audio i wideo, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, oprogramo‑
wanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do moni‑
torowania używania komputerów i Internetu przez dzieci, interaktywne
oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje co do nawi‑
gacji i podróży, oprogramowanie do gier komputerowych do użycia
w grach interaktywnych online, oprogramowanie do gier do użytku
z konsolami do gier wideo, 16 sportowe karty do kolekcjonowania, fo‑
tografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 28 gry sportowe.
sprzęt sportowy, obręcze sportowe, koła sportowe, piłki sportowe,
dyski sportowe siatki do sportów, nakolanniki [artykuły sportowe], kije
[artykuły sportowe], sanki [artykuły sportowe], piłki sportowe nadmu‑
chiwane, łuki sportowe [łucznictwo], nagolenniki [artykuły sportowe],
proce [artykuły sportowe], oszczepy [artykuły sportowe], trampoliny
[artykuły sportowe], piaskownice [artykuły sportowe], kusze [sprzęt
sportowy], suspensoria dla sportowców, ochraniacze do uprawiania
sportu, oszczepy [do sportów terenowych], piłki do sportów rakieto‑
wych, broń paintballowa [artykuły sportowe], bloki startowe [artykuły
sportowe], piłki jako sprzęt sportowy, flagi golfowe [artykuły sporto‑
we], artykuły gimnastyczne i sportowe, proce jako artykuły sportowe,
sanki bobslejowe [artykuły sportowe], kalafonia używana przez spor‑
towców, nagolenniki do użytku sportowego, ławki do użytku sporto‑
wego, uchwyty do artykułów sportowych, ochraniacze [części strojów
sportowych], sprzęt do treningów sportowych, nakolanniki do użytku
sportowego, naramienniki do użytku sportowego, siatki do celów
sportowych, dyski sportowe [dla sportów odbywających się na wol‑
nym powietrzu, deski do sportu wodnego skimboard deski do upra‑
wiania sportów wodnych, dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy,
bloki startowe na zawody sportowe, ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], wyrzutnie do rzutków [artykuły sportowe], obciążniki
na nogi [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona [artykuły sporto‑
we], ochrona na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze na pięści [arty‑
kuły sportowe], ochraniacze nóg do użytku sportowego, materiały
strunowe do rakiet sportowych, tarcze strzelnicze do użytku sporto‑
wego, siatki do sportowych gier piłkowych, ochraniacze ciała do użyt‑
ku sportowego, ochraniacze dłoni do użytku sportowego, obciążniki
nóg do użytku sportowego, gumki naramienników do użytku sporto‑
wego, tarcze elektroniczne do gier i sportu, bloki startowe [do sportów
na bieżni], pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], sporto‑
we nałokietniki do jazdy na łyżwach, sportowe nakolanniki do jazdy
na deskorolce, sportowe nałokietniki do jazdy na rowerze, sportowe
nałokietniki do jazdy na deskorolce, słupki do siatek tenisowych [sprzęt
sportowy], amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], spor‑
towe nakolanniki do jazdy na łyżwach, sportowe nakolanniki do jazdy
na rowerze, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły
sportowe], ochraniacze na goleń do użytku sportowego, sznurowadła
do naramienników do użytku sportowego, maski osłaniające twarz,
do użytku sportowego, ochraniacze na gardło do użytku sportowego,
torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, futerały przy‑
stosowane do noszenia artykułów sportowych, torby specjalnie przy‑
stosowane do sprzętu sportowego, ochraniacze na nadgarstki
do użytku sportowego, ochraniacze na nogi przystosowane do upra‑
wiania sportu, futerały w postaci kołczanów na przyrządy sportowe,
ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], tyczki do skoków
o tyczce (sprzęt sportowy), artykuły sportowe nie ujęte w innych kla‑
sach, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego,
ochraniacze na klatkę piersiową do użytku sportowego, rękawice wy‑
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konane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, sportowe
ochraniacze na ręce do jazdy na łyżwach, sportowe ochraniacze
na ręce do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze na nadgarstki
do jazdy na łyżwach, sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy
na rowerze, zamaskowane kryjówki dla polujących na kaczki [artykuły
sportowe], sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy na deskorol‑
ce, sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na deskorolce, spraye z ży‑
wic antypoślizgowe do użytku przez sportowców, zaczepki do moco‑
wania sznurowadeł naramienników do użytku sportowego, sterowane
radiowo miniaturowe cele powietrzne do użytku sportowego, ochra‑
niacze na ręce przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych,
ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na deskorolce [artykuły
sportowe], ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na rowerze
[artykuły sportowe] ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy
na deskorolce [artykuły sportowe] gry sportowe, zabawkowy sprzęt
sportowy, siatki do sportowych gier piłkowych, tarcze elektroniczne
do gier i sportu, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe],
35 zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, usługi
agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu, promowa‑
nie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towa‑
rów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, promowanie towa‑
rów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia
ich towarów i usług z działalnością sportową, reklama w tym promo‑
wanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi
wydarzeniami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar‑
tykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku‑
łami sportowymi, usługi menedżerskie dla sportowców, zarządzanie
na rzecz zawodowych sportowców, zarządzanie działalnością gospo‑
darczą dotyczące osobistości świata sportu, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla osób trzecich], za‑
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń spor‑
towych [dla osób trzecich], promocja sprzedaży, promocja [reklama]
koncertów, promocja [reklama] podróży, zarządzanie promocją sław‑
nych osób, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja targów do celów
handlowych, promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, promocja
online sieci komputerowych i stron internetowych, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), promocja, reklama i marketing
stron internetowych on‑line, usługi agencji modelek i modeli związa‑
ne z promocją sprzedaży, promocja towarów i usług osób trzecich po‑
przez dystrybucję kuponów, reklama i promocja sprzedaży dotyczące
towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem tele‑
komunikacji lub drogą elektroniczną, 36 sponsorowanie działalności
sportowej, pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kul‑
turalnych i rozrywkowych, 38 usługi emisji satelitarnej w zakresie wy‑
darzeń sportowych, 41 rozrywka, rozrywka interaktywna, rozrywka
filmowa, rozrywka teatralna, rozrywka on‑line, pokazy hipnotyzerów
[rozrywka], planowanie przyjęć [rozrywka], pokazy laserów [rozrywka],
usługi klubowe [rozrywka], informacja o rozrywce, rozrywka za po‑
średnictwem telefonu, rozrywka w postaci koncertów, sympozja zwią‑
zane z rozrywką, rozrywka z udziałem muzyki, edukacja, rozrywka
i sport, usługi klubów nocnych [rozrywka], rozrywka w formie poka‑
zów lotniczych, rozrywka w formie przedstawień cyrkowych, rozrywka
w postaci zawodów zapaśniczych, rozrywka w postaci meczów base‑
ballowych, rozrywka w postaci konkursów ortograficznych, usługi
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], rozrywka w postaci występów
baletowych, rozrywka w postaci turniejów golfowych, rozrywka w po‑
staci zawodów wrotkarskich, rozrywka w postaci festiwalu etnicznego,
obozy letnie [rozrywka i edukacja], rozrywka w postaci wyścigów jach‑
tów, organizowanie seminariów związanych z rozrywką, rozrywka
w formie pokazów mody, rozrywka w postaci turniejów tenisowych,
rozrywka w postaci meczów piłkarskich, rozrywka dostarczana przez
telewizję kablową, rozrywka dostarczana przez systemy wideoteksto‑
we, rozrywka w postaci produkcji teatralnych, usługi klubowe [rozryw‑
ka lub nauczanie], rozrywka w postaci występów tanecznych, usługi
w zakresie fanklubów [rozrywka], rozrywka w postaci występów or‑
kiestr, rozrywka w formie pokazów laserowych, rozrywka w postaci
wyścigów samochodowych, organizowanie konferencji związanych
z rozrywką, usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], rozrywka
w formie pokazów magii, rozrywka w formie pokazów świetlnych, roz‑
rywka w postaci występów gimnastycznych, rozrywka za pośrednic‑
twem telewizji IP, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
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organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], rozrywka związa‑
na z degustacją wina, rozrywka w postaci zawodów bokserskich, orga‑
nizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], publikowanie książek
związanych z rozrywką, rozrywka w formie zawodów lekkoatletycz‑
nych, rozrywka w postaci przedstawień objazdowych, usługi informa‑
cyjne związane z rozrywką, rozrywka w postaci konkursów piękności,
rozrywka w postaci gier w koszykówkę, usługi w zakresie obozów wa‑
kacyjnych [rozrywka], zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka /
edukacja], udostępnianie rozrywki w formie programów telewizyj‑
nych, rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych,
rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, usługi in‑
formacji telefonicznej związane z rozrywką, rozrywka w postaci wystę‑
pów orkiestr symfonicznych, rozrywka w postaci toczących się teletur‑
niejów, rozrywka w postaci meczów hokeja na lodzie, rozrywka
w postaci przejażdżek w parkach rozrywki, rozrywka w postaci telewi‑
zji w telefonach komórkowych, rozrywka świadczona za pośrednic‑
twem światowej sieci komunikacyjnej, rozrywka w postaci zawodów
w podnoszeniu ciężarów, rozrywka podczas przerw w trakcie imprez
sportowych, rozrywka w postaci meczów hokeja na trawie, rozrywka
w postaci parków wodnych i parków rozrywki, usługi w zakresie firmo‑
wych imprez dla klientów lub pracowników [rozrywka], rozrywka
w postaci toczących się programów telewizyjnych z różnorodnych
dziedzin, rozrywka przez telefon w postaci uprzednio nagranych wia‑
domości o zabarwieniu erotycznym, rozrywka w postaci występów
na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, sport i fitness, or‑
ganizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
goszczenie lig fantasy sports, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi
sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi
w zakresie rozrywki sportowej, świadczenie usług sportowych i rekre‑
acyjnych, organizowanie zawodów sportowych i jeździeckich, usługi
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie społecz‑
nych imprez sportowych i kulturalnych, rezerwowanie osobistości
sportu na imprezy (usługi organizatora), rezerwowanie miejsc na po‑
kazy i imprezy sportowe, rozrywka podczas przerw w trakcie imprez
sportowych, udostępnianie rozrywki online w postaci lig fantasy
sports, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, usługi rozrywkowe świadczone podczas przerw w trak‑
cie imprez sportowych, usługi rozrywkowe świadczone w ośrodkach
rekreacyjno‑sport owych za miastem [country club], produkcja imprez
sportowych na potrzeby telewizji, produkcja imprez sportowych
na potrzeby filmowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby ra‑
diowe, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fi‑
zycznych, zajęcia sportowe, szkolenia sportowe, szkolenie sportowe,
obozy sportowe, usługi sportowe, sędziowanie sportowe, edukacja
sportowa, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawo‑
dów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowa‑
nie imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez
sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, organizowanie
konkursów sportowych, produkcja konkursów sportowych, organiza‑
cja imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych, wyna‑
jem sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, chro‑
nometraż imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych
i imprez sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego, dostarcza‑
nie sprzętu sportowego, szkolenia zawodników sportowych, produk‑
cja imprez sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, organizo‑
wanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, usługi klubów
sportowych, rezerwowanie obiektów sportowych, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie turniejów sportowych, usługi
edukacyjne dotyczące sportu, informacje na temat sportu, nauka
w zakresie sportu, zajęcia sportowe i rekreacyjne, sędziowanie na im‑
prezach sportowych, organizowanie sportowych zawodów wędkar‑
skich, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakre‑
sie sportu, udzielanie informacji związanych ze sportem, dostarczanie
informacji dotyczących sportów motorowych, instruktaż w zakresie
sportów zimowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi
świadczone przez parki sportowe, usługi w zakresie edukacji sporto‑
wej, usługi w zakresie informacji sportowej, organizowanie zawodów
i imprez sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, prowadzenie im‑
prez sportowych na żywo, organizowanie imprez i zawodów sporto‑
wych, organizacja imprez i konkursów sportowych, usługi w zakresie
instruktażu sportowego, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sporto‑
wych, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, wypożyczanie sprzętu
sportowego [z wyjątkiem pojazdów], pozamiejskie ośrodki
rekreacyjno‑sportowe [country club] wyposażone w obiekty i sprzęt
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sportowy, wyrównywanie szans [handicap] podczas imprez sporto‑
wych, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, organizowanie
i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych, usługi w zakresie no‑
towań wyników sportowych, udostępnianie ośrodków i sprzętu
do sportów zimowych, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje
sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe,
udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, organizacja
imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, wynajem sprzętu
do użytku na imprezach sportowych, usługi wyrównywania szans
[handicap] podczas imprez sportowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla klubów sportowych, usługi doradcze w zakresie organi‑
zowania imprez sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
do treningu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu na im‑
prezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy
z nagrodami, udostępnianie obiektów i sprzętu do sportów na lo‑
dzie, usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe,
usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe,
udzielanie informacji sportowych za pośrednictwem wcześniej na‑
granych wiadomości telefonicznych, udostępnianie ośrodków spor‑
towych do mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym i szybkim, organi‑
zowanie obiektów sportowych do mistrzostw w łyżwiarstwie
figurowym i szybkim, szkolenie sportowe, edukacja sportowa, szko‑
lenia nauczycieli sportowych, szkolenia zawodników sportowych,
szkolenia sędziów sportowych, organizowanie szkoleń sportowych,
usługi edukacyjne dotyczące sportu, nauka w zakresie sportu, infor‑
macje dotyczące edukacji sportowej, usługi szkoleniowe w zakresie
sportu, instruktaż w zakresie sportów zimowych, nauczanie, trening
i instruktaż sportowy, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi
w zakresie instruktażu sportowego, kursy szkoleniowe dotyczące za‑
jęć sportowych szkolenia w zakresie zajęć sportowych, zapewnianie
kursów szkoleniowych w zakresie sportu usługi trenerskie w zakresie
zajęć sportowych usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, wypożyczanie
książek związanych z oprogramowaniem komputerowym, organizo‑
wanie imprez piłkarskich, usługi w zakresie zakładów piłkarskich, roz‑
rywka w postaci meczów piłkarskich, usługi w zakresie organizowania
imprez piłkarskich, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strate‑
gicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
42 badania nad oprogramowaniem komputerowym, oprogramowanie
jako usługa [SAAS], projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja opro‑
gramowanie komputerowego, instalacje oprogramowania komputero‑
wego, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputero‑
wym, usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym,
badania projektowe związane z oprogramowaniem, doradztwo zwią‑
zane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, rozwiązy‑
wanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc
techniczna] hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, opracowywanie programów kom‑
puterowych zapisywanych na nośnikach danych (oprogramowanie)
przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowa‑
nym wytwarzaniu (CAD/CAM).

(111) 293989
(220) 2016 07 13
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) MJM COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Challenge
(540)

(210) 459072
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(111) 293990
(220) 2016 07 13
(210) 459073
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 29
(732) ERGO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miasteczko Śląskie, PL.
(540) SCM SZYBKI CIEPŁY MONTAŻ
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13, 27.05.01
(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, prepa‑
raty ognioodporne, 17 dźwiękoszczelne materiały, materiały dźwiękosz‑
czelne do budynków, artykuły i materiały dźwiękochłonne, płyty dźwię‑
kochłonne, 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, odgro‑
dy akustyczne do celów izolacji akustycznej, akrylowe żywice [półpro‑
dukty], materiały izolacyjne, farby izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, ognioodporne materiały izolacyjne, izolatory, wypeł‑
nienia do szczelin kompensacyjnych, półprzetworzone żywice synte‑
tyczne, sztuczne żywice [półprodukty], tkaniny izolacyjne, uszczelnienia
wodoodporne, pierścienie uszczelniające, materiały uszczelniające, mate‑
riały do uszczelniania, wełna mineralna [izolator], materiały wyściełające
z gumy lub tworzyw sztucznych, zaprawy izolacyjne, 19 balustrady nie‑
metalowe, belki niemetalowe, szkło bezodpryskowe, boazeria niemetalo‑
wa, płyty budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, drewno obro‑
bione, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, szkło izola‑
cyjne [budownictwo], korek aglomerowany do budownictwa, kątowniki
niemetalowe, listwy niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane nie‑
metalowe, ramy okienne niemetalowe, okna niemetalowe, drzwi nieme‑
talowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe,
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, podłogowe płytki nieme‑
talowe, powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla budow‑
nictwa, niemetalowe słupy, sufity niemetalowe, ścianki działowe niemeta‑
lowe, wyłożenia ścian niemetalowe do budownictwa, ścienne okładziny
niemetalowe dla budownictwa, okrycia niemetalowe dla budownictwa,
niemetalowe pokrycia sufitów, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, roz‑
biórkowe i wyburzeniowe, budowa i naprawa magazynów, budowa sto‑
isk targowych i sklepów, budownictwo, czyszczenie okien, czyszczenie
budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, usługi do‑
radztwa budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
montaż drzwi i okien, izolowanie budynków, nadzór budowlany, konsul‑
tacje budowlane, usługi hydrauliczne, wynajem sprzętu budowlanego.
(111) 293991
(220) 2016 07 14
(210) 459093
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) GYNCENTRUM CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Lipoline
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 usługi klinik medycznych, chirurgia plastyczna.
Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.14,
29.01.12
(510), (511) 18 plecaki, plecaki turystyczne, torby plażowe, siatki
na zakupy, 24 ręczniki tekstylne, ręczniki do twarzy tekstylne, ścierki
do osuszania szkła, 25 bandany na szyję, chusty, fulardy.

(111) 293992
(220) 2016 07 14
(210) 459094
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) LARES
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(540)

(531) 29.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 08.01.18
(510), (511) 30 lody, sorbety.

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.01.01, 29.01.01
(510), (511) 8 noże kuchenne, noże ceramiczne.

(111) 293997
(220) 2016 07 15
(210) 459147
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KARIERA.PL
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy danych za‑
pisane 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, foto‑
grafie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materia‑
ły piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruk‑
tażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 agencje reklamowe, analizy
rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, bada‑
nia rynku, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu za pomocą
metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, gazety (prenumerata dla osób trzecich), in‑
formacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych
‑pozyskiwanie danych, komputerowe bazy danych‑systematyzacja
danych, materiały reklamowe (uaktualnianie), obróbka tekstów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, opinie, sondaże, po‑
szukiwania w zakresie patronatu, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi agencji zatrudniania osób,
rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, przegląd prasy, public
relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, rekla‑
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiału
reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośni‑
ków reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, kreowa‑
nie wizerunku firmy, usługi, towaru, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, 36 doradztwo
w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych i podatkowych,
usługi finansowe, 38 agencje informacyjne, udostępnianie interne‑
towego forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, poczta elek‑
troniczna, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, telewizja kablowa, transmisja
programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, usłu‑
gi ogłoszeń elektronicznych, 41 doradztwo zawodowe‑porady
w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacja o eduka‑
cji, nauczanie, fotoreportaże, fotografowanie, informacja o impre‑
zach rozrywkowych, imprezy sportowe, informacja o rekreacji, in‑
struktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kon‑
gresów, organizowanie i prowadzenie konkursów, usługi wydawni‑
cze, publikowanie książek, tekstów, gazet, czasopism, kształcenie
praktyczne‑pokazy, organizowanie loterii, nauczanie, nauczanie
korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro‑
wadzenie zjazdów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, pisanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja progra‑
mów radiowych lub telewizyjnych, publikacje elektroniczne online
książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia, udostępnianie publikacji
elektronicznych on‑line, nie do pobierania z sieci komputerowych,
usługi reporterskie, 42 prace badawczo‑rozwojowe, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie i opra‑
cowywanie wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja
danych lub programów, konwersja danych lub dokumentów na for‑
mę elektroniczną, usługi związane z projektowaniem graficznym,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, prowadzenie por‑
tali internetowych, wynajmowanie, udostępnianie zasobów ser‑
werów, usługi projektowania sprzętu komputerowego, 45 porady
prawne, badania prawne, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 293993
(220) 2016 07 14
(210) 459096
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) PANZA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.01.05, 29.01.01
(510), (511) 8 noże kuchenne, noże ceramiczne.
(111) 293994
(220) 2016 07 14
(210) 459098
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) FLAWONA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 8 noże kuchenne, noże ceramiczne.
(111) 293995
(220) 2016 07 14
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 29
(732) FERTI PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) FERTINEA
(540)

(210) 459107

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje
dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 293996
(220) 2016 07 14
(210) 459113
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) PURA VIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konstancin‑Jeziorna, PL.
(540) PINGWIN’ner Lód o smaku waniliowo
‑śmietankowym
w polewie czekoladowej PLOMBiR by PURA VIDA GMO FREE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, różowy, srebrny, jasnożółty, żółty,
pomarańczowy, jasnozielony, jasnobrązowy, brązowy

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 293998
(220) 2016 07 15
(210) 459153
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) DOMAŃSKI BARTŁOMIEJ KOMPLUS, Warszawa, PL.
(540) KOMPLUS
(510), (511) 9 programy komputerowe, 37 instalowanie, konserwa‑
cja i naprawy komputerów, 42 projektowanie, instalacje, aktualizacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego.
(111) 293999
(220) 2016 07 15
(210) 459168
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk, PL.
(540) PORT GDAŃSK
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy,
czerwony, ciemnoczerwony, ciemnoniebieski
(531) 18.04.01, 24.09.02, 24.13.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nierucho‑
mości, 39 wynajmowanie magazynów, dystrybucja prądu elektrycz‑
nego, wody oraz energii cieplnej, usługi przystani dla statków [cumo‑
wanie, przechowywanie], usługi wacht na statkach, usługi portowe,
obsługa statków.
(111) 294000
(220) 2016 07 18
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) BOROWIEC MICHAŁ, Kędzierzyn‑Koźle, PL.
(540) IGRZYSKA ROCKOWE
(540)

(210) 459207
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cji, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo finan‑
sowe dotyczące rozliczeń, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo
w zakresie finansów przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie finanso‑
wania funduszy, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania akty‑
wami, niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego,
doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem, doradztwo finanso‑
we i usługi konsultingu finansowego, doradztwo finansowe w spra‑
wach instrumentów finansowych, 41 szkolenia w dziedzinie biznesu,
szkolenia związane z finansami oraz instrumentami finansowymi, or‑
ganizowanie i prowadzenie konferencji związanych z finansami oraz
instrumentami finansowymi, seminaria związane z finansami oraz
instrumentami finansowymi.

(111) 294002
(220) 2016 07 18
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) BUKAŁA WOJCIECH ICE TECH, Polkowice, PL.
(540) ICE TECH
(540)

(210) 459201

Kolor znaku: biały, czarny, jasnozielony
(531) 25.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, w tym pośrednictwo w sprzedaży: maszyn
do czyszczenia przemysłowego, maszyn do czyszczenia suchym
lodem, środków czyszczących, urządzeń do czyszczenia śniegiem,
urządzeń do powlekania powłokami trudnościeralnymi, opakowań
dla narzędzi, półfabrykatów z węglików spiekanych, narzędzi skra‑
wających, laserów przemysłowych, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, usługi pośrednictwa w handlu,
pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług: nanoszenia powłok trud‑
nościeralnych, czyszczenia przemysłowego, serwisowania maszyn
do produkcji suchego lodu, serwisowania maszyn do czyszczenia
suchym lodem, regeneracji narzędzi skrawających, czyszczenia prze‑
mysłowego laserem, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług.
(111) 294003
(220) 2016 07 18
(210) 459204
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) BARTOSZEK ANDRZEJ AGAT BIURO USŁUGOWO
‑HANDLOWE, BIURO USŁUGOWO‑HANDLOWE AGAT‑BUS,
Mikulin, PL.
(540) BIURO PODRÓŻY AGAT
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 02.01.09, 02.01.16, 02.01.23, 22.01.01, 22.01.15, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.14, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 imprezy kulturalne, zapewnianie imprez rekreacyj‑
nych, organizacja imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez roz‑
rywkowych, publikacja kalendarzy imprez, planowanie specjalnych
imprez.
(111) 294001
(220) 2016 05 31
(210) 457164
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 04
(732) WIĘCKOWSKI MARIUSZ ARETO, Warszawa, PL.
(540) Areto
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją
handlową, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i orga‑
nizacji przedsiębiorstw, zarządzanie procesami biznesowymi i do‑
radztwo w tym zakresie, doradztwo w zakresie działalności gospo‑
darczej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo biznesowe,
36 doradztwo finansowe, doradztwo finansowe dotyczące inwesty‑

Kolor znaku: granatowy, ciemnoróżowy, fioletowy, jasnoniebieski,
jasnoróżowy
(531) 01.17.02, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15, 01.05.01,
01.05.02, 01.05.03
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony trans‑
port przedmiotów wartościowych, przenoszenie, przewóz bagaży,
rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, organi‑
zowanie wycieczek, usługi osób towarzyszących podróżnym, wy‑
pożyczanie pojazdów, transport samochodowy, wypożyczanie
samochodów, rezerwacja usług transportowych, transport pasażer‑
ski, transport podróżnych, turystyka [zwiedzanie], organizowanie
wycieczek, wypożyczanie samochodów, zwiedzanie turystyczne,
41 organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć [roz‑
rywka], udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnia‑
nie ośrodków rekreacji, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi
obozów wakacyjnych [rozrywka], wynajmowanie obiektów sporto‑
wych, informacje o wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowe‑
go, organizowanie i obsługa zjazdów.
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(111) 294004
(220) 2016 07 18
(210) 459209
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) HERBAPOL‑LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) NEFROSAN
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, produkty
farmaceutyczne, substancje i preparaty farmaceutyczne, substancje
i preparaty do celów farmaceutycznych, kapsułki, pastylki, pigułki
i granulaty do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farma‑
ceutycznego, 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, wyciągi do celów leczniczych,
zioła jednorodne lecznicze, lecznicze mieszanki ziołowe, mieszanki
ziołowe, ziołowo‑owocowe i owocowo‑ziołowe o działaniu lecz‑
niczym, herbaty do celów leczniczych, herbaty ziołowe, ziołowo
‑ owocowe i owocowo‑ziołowe do celów leczniczych, herbaty leczni‑
cze w torebkach do zaparzania.
(111) 294005
(220) 2016 07 18
(210) 459216
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) natura
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(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, wo‑
ski i brylantyny, środki do mycia włosów jak szampony, w tym prze‑
ciwłupieżowe, 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 pielęgna‑
cji 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 przeciw‑
potne, antyperspiranty, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
saszetki zapachowe do bielizny, kosmetyki, płyny kosmetyczne, pre‑
paraty kąpielowe do celów higienicznych, mydła dezynfekujące, my‑
dło do golenia, mydełka, mydła lecznicze, mydła migdałowe, mydła
przeciwpotowe, mydło przeciwpotowe do stóp, preparaty do gole‑
nia, dezodoranty dla ludzi, produkty perfumeryjne, woda utleniona
do celów kosmetycznych, woda zapachowa, produkty toaletowe,
płyny do pielęgnacji włosów, kosmetyki upiększające, suche szam‑
pony, 5 chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, majtki
higieniczne, podpaski higieniczne, intymne preparaty nawilżające,
kadzidełka do odstraszania owadów, środki do odstraszania owa‑
dów, środki tamujące krwawienia, lepy na muchy, taśmy na muchy,
środki do tępienia much, preparaty farmaceutyczne przeciwłupieżo‑
we, wkładki ochronne do majtek, artykuły higieniczne, papier prze‑
ciwmolowy, preparaty przeciwmolowe, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, odświeżacze do ubrań i tkanin, sole do kąpieli
mineralnych, preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych, woda
termalna, środki na odciski, pierścienie na odciski stóp, plastry przy‑
lepne, plastry samoprzylepne, dziecięce pielucho‑majtki, dziecięce
pieluchy, dziecięce pieluszki, środki medyczne przeciw poceniu się,
środki medyczne przeciw poceniu się stóp, podpaski, tampony hi‑
gieniczne, tampony menstruacyjne, wkładki laktacyjne, suplementy
diety, suplementy żywnościowe, probiotyki (suplementy), mineral‑
ne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne su‑
plementy odżywcze, suplementy dietetyczne, suplementy ziołowe
w płynie, suplementy diety składające się z witamin, produkty far‑
maceutyczne do użytku okulistycznego, 16 banery wystawowe wy‑
konane z kartonu i papieru, bony towarowe i upominkowe, broszury,
cenniki, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki
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higieniczne, chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, cza‑
sopisma o tematyce ogólnej, drukowane papierowe tablice rekla‑
mowe, kalendarze, książki, notesy, katalogi, materiały opakowanio‑
we wykonane z kartonu i tektury, publikacje drukowane, publikacje
promocyjne i reklamowe, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu,
reklamy drukowane, ulotki reklamowe.

(111) 294006
(220) 2016 07 18
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) ROYAL HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ROYAL HOUSE 1999
(540)

(210) 459221

Kolor znaku: biały, zielony, czarny
(531) 05.03.14, 07.01.08, 07.01.24, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakre‑
sie franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące franchisingu, konsultacje w zakresie działalności gospo‑
darczej dotyczące franchisingu, pomoc w zakresie działalności go‑
spodarczej dotycząca franchisingu, pomoc przy zakładaniu przed‑
siębiorstw w ramach franchisingu, usługi doradcze w zarządzaniu
w zakresie franchisingu, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakre‑
sie franchisingu, udzielanie informacji o działalności gospodarczej
dotyczących franchisingu, porady odnośnie prowadzenia firm w ra‑
mach franchisingu, usługi doradcze w zakresie zakładania przedsię‑
biorstw franchisingowych, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi reklamowe w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo w za‑
kresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasa‑
dach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zwią‑
zana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowa‑
niem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 37 budowa domów,
budowanie domów, budowa domów na zamówienie, usługi budow‑
lane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy
budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych,
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowla‑
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradztwa
budowlanego, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 42 pro‑
jektowanie obiektów sportowych, projektowanie obiektów bizneso‑
wych, projektowanie domów, projektowanie budynków, planowanie
[projektowanie] budynków, projektowanie budynków przemysło‑
wych, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków.
(111) 294007
(220) 2016 07 18
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) SPEDIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL.
(540) SPEDIMEX JUST LOGISTICS
(540)

(210) 459222

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 18.05.03, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 fracht, fracht [przewóz towarów], pośrednictwo
frachtowe, magazynowanie, składowanie towarów.
(111) 294008
(151) 2016 12 28

(220) 2016 07 18
(441) 2016 08 29

(210) 459223
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(732) PRONET‑COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) PERFECT PPPP PLUS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, zielony, czerwony,
pomarańczowy
(531) 24.01.13, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 szpachlówki samochodowe do napraw karoserii, 2 far‑
by aluminiowe, biele, emalie do malowania, pigmenty, barwniki, far‑
by podkładowe, lakiery, farby, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki
do lakierów, rozcieńczalniki do farb podkładowych, powłoki zabez‑
pieczające przed korozją podwozia pojazdów, powłoki zabezpiecza‑
jące podwozia pojazdów, spoiwa do farb, spoiwa do lakierów, po‑
włoki lakiernicze, preparaty zabezpieczające do metali, utrwalacze
do lakierów, utrwalacze do farb, utrwalacze do farb podkładowych,
farby izolacyjne, lakiery izolacyjne, 3 zmywacze do powłok lakierni‑
czych, zmywacze farb i lakierów, zmywacze antysilikonowe, zmywa‑
cze antygraffiti, zmywacze antystatyczne, 17 farby izolacyjne, lakie‑
ry izolacyjne, 35 sprzedaż produktów: szpachlówki samochodowe
do napraw karoserii, farby aluminiowe, biele, emalie do malowania,
pigmenty, barwniki, farby podkładowe, lakiery, farby, rozcieńczalniki
do farb, rozcieńczalniki do lakierów, rozcieńczalniki do farb podkła‑
dowych, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozia pojaz‑
dów, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, spoiwa do farb,
spoiwa do lakierów, powłoki lakiernicze, preparaty zabezpieczające
do metali, utrwalacze do lakierów, utrwalacze do farb, utrwalacze
do farb podkładowych, zmywacze, farby izolacyjne, lakiery izola‑
cyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 37 malowanie, lakie‑
rowanie z wykorzystaniem produktów: szpachlówki samochodowe
do napraw karoserii, farby aluminiowe, biele, emalie do malowania,
pigmenty, barwniki, farby podkładowe, lakiery, farby, rozcieńczalniki
do farb, rozcieńczalniki do lakierów, rozcieńczalniki do farb podkła‑
dowych, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozia pojaz‑
dów, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, spoiwa do farb,
spoiwa do lakierów, powłoki lakiernicze, preparaty zabezpieczające
do metali, utrwalacze do lakierów, utrwalacze do farb, utrwalacze
do farb podkładowych, zmywacze, farby izolacyjne, lakiery izolacyj‑
ne.
(111) 294009
(220) 2016 07 18
(210) 459234
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) IMKAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych, suplementy diety, wyroby medyczne do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opa‑
trunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające.
(111) 294010
(220) 2016 07 18
(210) 459242
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) vipostiv
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci ta‑
bletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, sub‑
stancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki dietetyczne do ce‑
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym.
(111) 294011
(220) 2016 07 18
(210) 459253
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, Silver Spring, US.
(540) ID TV KRYMINALNE TAJEMNICE
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(540)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 nagrane wcześniej nagrania audiowizualne, taśmy audio,
dyski wideo, płyty kompaktowe, DVD i oprogramowanie multimedialne
zarejestrowane na płytach CD‑ROM obejmujące tematy ogólnych zain‑
teresowań ludzi, nagrane wideoklipy do pobrania, nagrane klipy audio,
teksty i grafiki przechowywane na elektronicznych komputerach oso‑
bistych i podręcznych urządzeniach bezprzewodowych obejmujące te‑
maty ogólnych zainteresowań ludzi, z wyjątkiem gier komputerowych,
gier wideo, gier na telefony komórkowe i technologii z dziedziny gier
komputerowych oraz publikacji elektronicznych (do pobrania) dotyczą‑
cych tych towarów, 38 usługi komunikacyjne, mianowicie transmisja
strumieniowa nagrań dźwiękowych i audiowizualnych za pośrednic‑
twem Internetu, sieci kablowej, sieci bezprzewodowej, satelity lub inte‑
raktywnych sieci multimedialnych, usługi transmisji audio i wideo przez
Internet, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, emisja tele‑
wizyjna, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie programów telewi‑
zyjnych drogą satelitarną, przenośne usługi medialne w postaci elektro‑
nicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, usługi podcastingu,
usługi transmisyjne w sieci WWW [webcasting], usługi transmisji wideo
na żądanie, udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości mię‑
dzy użytkownikami komputerów, udostępnianie chatroomów i elektro‑
nicznych tablic ogłoszeń online do przekazywania wiadomości między
użytkownikami na ogólne tematy, z wyjątkiem wszystkich usług doty‑
czących gier komputerowych, gier video, gier na telefony komórkowe
i technologii z dziedziny gier komputerowych, albo publikacji elektro‑
nicznych (nie do pobrania) dotyczących wyżej wymienionych gier lub
technologii z dziedziny gier, 41 usługi rozrywkowe, mianowicie trwające
programy multimedialne z dziedziny zainteresowań ogólnych, rozpo‑
wszechniane za pośrednictwem różnych platform przez wielorakie
formy mediów transmisyjnych, zapewnianie informacji rozrywkowych
związanych z trwającymi programami telewizyjnymi za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, produkcja programów telewizyjnych,
produkcja programów multimedialnych, produkcja filmów, z wyjątkiem
wszystkich usług dotyczących gier komputerowych, gier video, gier
na telefony komórkowe i technologii z dziedziny gier komputerowych,
albo publikacji elektronicznych (nie do pobrania) dotyczących wyżej
wymienionych gier lub technologii z dziedziny gier.
(111) 294012
(220) 2016 07 18
(210) 459254
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) SP STALPROFIL
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.11.13, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe, blachy, pręty, kształtowniki, profi‑
le.
(111) 294013
(220) 2016 07 18
(210) 459255
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) ŻWIR‑TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mostki, PL.
(540) ŻWIR‑TRANS
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośnie metalowe
konstrukcje budowlane, materiały budowlane do budowy dróg żela‑
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znych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalo‑
we, metalowa siatka ogrodzeniowa, ogrodzenia metalowe, 19 tektura
budowlana, drewno budowlane, niemetalowe konstrukcje budowla‑
ne i elementy konstrukcji budowlanych, niemetalowe płyty budowla‑
ne, szkło budowlane, niemetalowe materiały budowlane, kamień bu‑
dowlany, asfalt, smoła, bitumy, żwir, beton, bloczki betonowe, cement,
budynki przenośne niemetalowe, niemetalowa siatka ogrodzeniowa,
ogrodzenia niemetalowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz po‑
średnictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za po‑
mocą środków komunikacji elektronicznej i innych środków komuni‑
kacji w zakresie towarów: budowlane materiały metalowe, przenośnie
metalowe konstrukcje budowlane, materiały budowlane do budowy
dróg żelaznych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rur‑
ki 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, ka‑
mień budowlany, asfalt, smoła, bitumy, żwir, beton, bloczki betonowe,
cement, budynki przenośne, niemetalowa siatka ogrodzeniowa, ogro‑
dzenia niemetalowe, 37 usługi budowlane, wykonywanie stabilizacji
cementowej, 39 usługi w zakresie transportu, informacja o transpor‑
cie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu.

(111) 294014
(220) 2016 07 19
(210) 459256
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) DR.OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Mini Babeczki
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony, jasnobrązowy, fioletowy,
pomarańczowy, żółty, różowy, niebieski
(531) 08.01.07, 08.01.09, 08.01.10, 08.01.14, 08.01.15, 08.01.17,
08.01.25, 08.01.19, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta w proszku, wyroby piekarnicze i cukiernicze
w proszku, dodatki wiążące, spulchniające i ulepszacze do ciast.
(111) 294015
(220) 2016 07 19
(210) 459280
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) WRÓBEL JUSTYNA JPW FREELANCE, Nieporęt, PL.
(540) MODELOWE PRZEDSZKOLE
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, niebieski
(531) 03.11.07, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w za‑
kresie franchisingu, usługi doradcze w zakresie zakładania przed‑
siębiorstw franchisingowych, handlowe usługi doradcze dotyczące
franchisingu, 41 przedszkola, edukacja przedszkolna, informacja
o edukacji, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
nauczanie i szkolenia, nauczanie przedszkolne, organizowanie i pro‑
wadzenie warsztatów szkoleniowych.
(111) 294016
(220) 2016 07 19
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) TESZNER WOJCIECH, Szczecin, PL.
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(540) AD REM
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 01.03.01, 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi stacji obsługi samochodów‑tankowanie i ob‑
sługa, 39 dystrybucja energii.
(111) 294017
(220) 2016 07 19
(210) 459313
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) KREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Luboń, PL.
(540) KREAZY EGGS
(510), (511) 20 ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożyw‑
czych, 28 zabawki.
(111) 294018
(220) 2016 07 21
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) DECYK PRZEMYSŁAW RYBKA, Warszawa, PL.
(540) PanSushi TWÓJ ZDROWY FAST FOOD SUSHI
(540)

(210) 459408

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.01.01, 02.03.02
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack‑bary), kafeterie (bufety)
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta‑
mi i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, samoob‑
sługa (restauracje) stołówki, usługi barowe, wypożyczanie urządzeń
do gotowania.
(111) 294019
(220) 2016 07 22
(210) 459442
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) fundamic
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjal‑
nego przeznaczenia żywieniowego, środki dietetyczne, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu lecz‑
niczym, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konser‑
wowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze ja‑
dalne, w tym odżywki dla kulturystów i/lub sportowców, substancje
dietetyczne, żywność dietetyczna, koncentraty i odżywki wysoko‑
białkowe, węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone
witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami nie do celów me‑
dycznych zawarte w tej klasie, 32 wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, sy‑
ropy i inne preparaty do produkcji i przyrządzania napojów, napoje
dietetyczne, wysokoenergetyczne, węglowodanowe, witaminowe.
(111) 294020
(220) 2016 07 22
(210) 459443
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) WROCŁAWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I MEDYCYNY
SPORTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) OTWARCIE DLA REHABILITACJI
(540)

(210) 459308
Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 35 reklama, badania marketingowe, badania opi‑
nii publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), kolportaż próbek, handlowe in‑
formacje i porady udzielane konsumentom (punkty informacji
konsumenckiej), pokazy towarów, publikowanie tekstów spon‑
sorowanych, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama telewizyjna, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktual‑
nianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, badania rynkowe, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, usługi
modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, opinie (son‑
daże), organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych, poszukiwania w zakresie patronatu, rozlepianie plakatów
reklamowych, organizacja pokazów mody w celach promocyj‑
nych, produkcja filmów reklamowych, public relations, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, zarobkowe zarzą‑
dzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, wynajem billboardów (tablic reklamowych), wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zesta‑
wienia statystyczne, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
41 edukacja (nauczanie), gimnastyka (instruktaż), usługi klubów
zdrowia (poprawianie kondycji), kultura fizyczna, organizowanie
i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie i prowa‑
dzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro‑
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
44 usługi medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi kliniki
medycznej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowot‑
na, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady psychologiczne,
usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi terapeutyczne,
usługi medycyny alternatywnej, usługi logopedyczne.
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(540) BARMAŃSKA WIŚNIA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoczerwony, zielony, szary,
srebrny, czarny
(531) 01.15.15, 05.07.16, 25.01.15, 25.01.19, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe
musujące, nalewki, likiery, wódki, brandy, wyroby spirytusowe, napo‑
je alkoholowe smakowe i aromatyzowane.
(111) 294023
(220) 2016 07 05
(210) 458619
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) BARMAŃSKA ANTONÓWKA
(540)

(111) 294021
(220) 2016 07 04
(210) 458607
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) RHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieluń, PL.
(540) SEDAL
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, zielony, biały
(531) 25.07.21, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 papier, karton, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru i kartonu, papier toaletowy w rolkach,
chusteczki papierowe i higieniczne, ręczniki papierowe, obrusy pa‑
pierowe, materiały filtracyjne z papieru, worki i torby papierowe,
papier kserograficzny, papier do wyświetlania, papier do pieczenia,
jednorazowe produkty papierowe, bielizna stołowa papierowa,
papier do przesyłania faksów, papier do maszyn rejestrujących,
artykuły papierowe na przyjęcia, opakowania kartonowe, mate‑
riały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, 29 mleko,
produkty mleczne, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: papier, karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przecho‑
wywania z papieru i kartonu, papier toaletowy w rolkach, chustecz‑
ki papierowe i higieniczne, ręczniki papierowe, obrusy papierowe,
materiały filtracyjne z papieru, worki i torby papierowe, papier
kserograficzny, papier do wyświetlania, papier do pieczenia, jed‑
norazowe produkty papierowe, bielizna stołowa papierowa, papier
do przesyłania faksów, papier do maszyn rejestrujących, artykuły
papierowe na przyjęcia, opakowania kartonowe, towary spożyw‑
cze, alkohol.
(111) 294022
(220) 2016 07 05
(210) 458618
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.

Kolor znaku: biały, żółty, beżowy, brązowy, szary, srebrny, czarny
(531) 01.15.15, 05.07.13, 25.01.15, 25.01.19, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe
musujące, nalewki, likiery, wódki, brandy, wyroby spirytusowe, napo‑
je alkoholowe smakowe i aromatyzowane.
(111) 294024
(220) 2016 07 05
(210) 458620
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) BARMAŃSKA MANGO
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, szary,
srebrny, czarny
(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.07.14, 05.07.22, 25.01.15, 25.01.19,
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26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe
musujące, nalewki, likiery, wódki, brandy, wyroby spirytusowe, napo‑
je alkoholowe smakowe i aromatyzowane.
(111) 294025
(220) 2016 07 05
(210) 458621
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) BARMAŃSKA PIGWA
(540)
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(510), (511) 36 usługi w zakresie zawierania umów kredytowych
połączonych ze sprzedażą ratalną, kredytowanie pod zastaw, usługi
agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena nieru‑
chomości, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, pośred‑
nictwo i zarządzanie w sprawach majątku nieruchomego, 37 usługi
w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, przygotowa‑
nia terenu pod budowę, usługi w zakresie budownictwa mieszka‑
niowego, biurowego i przemysłowego, montaż i naprawa instalacji
wodno‑kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i klimatyzacyjnych,
instalowanie stolarki budowlanej, malowanie, tapetowanie, układa‑
nie posadzek, izolowanie budynków, wykończeniowe roboty bu‑
dowlane, budowa dróg, autostrad, mostów i tuneli, budowa i kon‑
serwacja rurociągów, 42 usługi w zakresie projektowania budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, planowanie urbanistyczne.

(111) 294029
(220) 2016 07 22
(210) 459462
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) VERO LOGISTICS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) VERO
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, żółty, pomarańczowy, brązowy,
czerwony, zielony, szary, srebrny, czarny
(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.07.14, 05.07.22, 25.01.15, 25.01.19,
26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe
musujące, nalewki, likiery, wódki, brandy, wyroby spirytusowe, napo‑
je alkoholowe smakowe i aromatyzowane.
(111) 294026
(220) 2016 07 05
(210) 458631
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) RUSNAK PIOTR FIRMA RUSNAK, Nowy Targ, PL.
(540) VANUBA
(510), (511) 18 skóra, skóry surowe, skóry wyprawione, imitacje skó‑
ry, torby skórzane, teczki skórzane, pasy skórzane, portfele skórza‑
ne, walizy skórzane, worki skórzane, 25 buty, buty codzienne, buty
sportowe, buty turystyczne, buty ochronne, buty robocze, sandały,
cholewki do butów, podeszwy do butów, wierzchy butów, pantofle,
chodaki, odzież ze skóry, futra, kożuchy, 35 sprzedaż skóry, wyrobów
ze skóry, butów, pantofli, odzieży skórzanej.
(111) 294027
(220) 2016 07 05
(210) 458633
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec, PL.
(540) NOWA 5 DZIELNICA
(510), (511) 36 usługi w zakresie zawierania umów kredytowych
połączonych ze sprzedażą ratalną, kredytowanie pod zastaw, usługi
agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena nieru‑
chomości, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, pośred‑
nictwo i zarządzanie w sprawach majątku nieruchomego, 37 usługi
w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, przygotowa‑
nia terenu pod budowę, usługi w zakresie budownictwa mieszka‑
niowego, biurowego i przemysłowego, montaż i naprawa instalacji
wodno‑kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i klimatyzacyjnych,
instalowanie stolarki budowlanej, malowanie, tapetowanie, układa‑
nie posadzek, izolowanie budynków, wykończeniowe roboty bu‑
dowlane, budowa dróg, autostrad, mostów i tuneli, budowa i kon‑
serwacja rurociągów, 42 usługi w zakresie projektowania budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, planowanie urbanistyczne.
(111) 294028
(220) 2016 07 05
(210) 458634
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec, PL.
(540) NOWA 5 DZIELNICA CENTRUM NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy dla in‑
nych przedsiębiorstw, dystrybucja materiałów reklamowych, 39 pa‑
kowanie towarów, dostarczanie towarów, magazynowanie, rozładu‑
nek, składowanie towarów, transport.
(111) 294030
(220) 2016 07 22
(210) 459463
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, Kraków, PL.
(540) BIG SHOT
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01
(510), (511) 11 zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu, zapalniczki,
25 apaszki (chustki), bandany na szyję, bluzy, kombinezony, buty
sportowe, chusty, fulardy, czapki [nakrycia głowy], daszki do cza‑
pek, kamizelki, kaptury [odzież], kąpielówki, kostiumy kąpielowe,
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulka gimnastyczna, kurt‑
ki [odzież], nakrycia głowy [odzież], odzież, podkoszulki, skarpetki,
spodnie, spódnico‑spodenki tenisowe, stroje plażowe, sukienki, swe‑
try, T‑shirty, 30 biszkopty, cukierki miętowe, chałwa, przekąski zbo‑
żowe, 31 dodatki do pasz nie do celów leczniczych, zwierzęta żywe,
pokarm dla zwierząt, suchary dla psów, pokarm dla ptaków, kiszon‑
ki [pokarm dla zwierząt], produkty do hodowli zwierząt, produkty
do tuczenia 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 bez‑
alkoholowe napoje z soków owocowych, syropy do napojów, woda
[napoje], preparaty do produkcji wody gazowanej, woda mineralna
[napoje], produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda stoło‑
wa, 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 cy‑
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gar, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczni‑
czych, papierosy, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów,
cygaretki, papierosy elektroniczne.

(111) 294031
(220) 2015 08 27
(210) 446391
(151) 2017 01 19
(441) 2015 12 07
(732) SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Polski Bus GOLD.COM Więcej niż podróż
(540)

(531) 18.01.08, 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji da‑
nych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elek‑
tryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa‑
nia życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe
i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogra‑
mowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe,
osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, fute‑
rały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, automaty biletowe,
16 papier, karton i wyroby z papieru i kartonu, mianowicie: aktówki
jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki,
artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, bilety, biuletyny infor‑
macyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki ry‑
sunkowe, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, drukowa‑
ne rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako
statuetki z papieru mâché, formularze jako blankiety, druki, gazety,
indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki grające z życzeniami, kartki
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty pocz‑
towe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, koperty jako artykuły
piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do ry‑
sowania, 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 mate‑
riały 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 samo‑
przylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domo‑
wego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatni‑
kiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki] z papieru, ulotki,
zakładki do książek, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszy‑
ty, publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki,
książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy,
plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, arty‑
kuły papiernicze, i materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem urządzeń), materiały z two‑
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), bilety,
chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki
do książek, 21 kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych kla‑
sach, 25 odzież, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, modele do skleja‑
nia, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, ma‑
skotki, pluszowe zabawki, 35 doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, usługi kupna i sprzedaży po‑
jazdów, doradztwo w zakresie kupna pojazdów, reklama i promocja,
wynajmowanie powierzchni reklamowej, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów takich jak: artykuły spożywcze, gadżety rekla‑
mowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z na‑
graniami, 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 kompu‑
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terowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobil‑
ne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputero‑
wy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, papier, karton i wyroby z papieru i kartonu,
mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, al‑
manachy 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 tekstyl‑
nego, figurki jako statuetki z papieru mâché, formularze jako blankie‑
ty, druki, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki grające z ży‑
czeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, ko‑
perty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub pa‑
pieru, 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 świe‑
cący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisa‑
nia 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 papierni‑
czych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły
biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty,
woreczki z papieru, ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia jako
artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki,
katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocz‑
towe, 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, zakład‑
ki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do skle‑
jania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, ma‑
skotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
te towary oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu, na stronie
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wykorzystu‑
jąc zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomuni‑
kacji, informacja o doradztwie w zakresie organizowania i prowadze‑
nia działalności gospodarczej, doradztwie specjalistycznym
w sprawach działalności gospodarczej, usługach kupna i sprzedaży
pojazdów, doradztwie w zakresie kupna pojazdów, reklamie i pro‑
mocji, wynajmowaniu powierzchni reklamowej, zgrupowaniu
na rzecz osób trzecich towarów takich jak: artykuły spożywcze, ga‑
dżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty
(dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, repro‑
dukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe,
elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ra‑
towania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe
i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogra‑
mowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe,
osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, fute‑
rały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, papier, karton i wyroby
z papieru i kartonu, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albu‑
my do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjąt‑
kiem mebli), atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły
papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze z celulozy re‑
generowanej do pakowania, drukowane rozkłady, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mâché, formula‑
rze jako blankiety, druki, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze,
kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjono‑
wania inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe,
komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z karto‑
nu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, na‑
klejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwo‑
luty 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 pa‑
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pierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, se‑
gregatory 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, ulotki, zakładki do książek, zawiadomie‑
nia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czaso‑
pisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty
pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmien‑
ne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mate‑
riały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, ter‑
mosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle
do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako
zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygod‑
nie oglądać te towary oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków
telekomunikacji, 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia podróż‑
ne, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, pośrednictwo w zakresie
ubezpieczeń, informacja o usługach ubezpieczeniowych, ubezpie‑
czeniach podróżnych, ubezpieczeniach majątkowych i osobowych,
pośrednictwie w zakresie ubezpieczeń, 37 usługi stacji naprawy po‑
jazdów, usługi naprawy pojazdów mechanicznych, naprawa i instala‑
cja urządzeń samochodowych, usługi instalacyjne części zamien‑
nych w pojazdach, naprawy pojazdów, informacja o naprawach,
usługach instalacyjnych, naprawach pojazdów, 38 usługi telekomu‑
nikacyjne i transmisji danych świadczone za pośrednictwem portali
internetowych, usługi internetowej wyszukiwarki połączeń autobu‑
sowych, usługi poczty elektronicznej dedykowanej dla określonej
grupy odbiorców, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej
i dźwiękowej za pośrednictwem komputera, dostarczanie danych
i informacji poprzez portal internetowy, 39 transport, transport pasa‑
żerski, usługi transportowe autobusowe, usługi kierowców, wynaj‑
mowanie miejsc parkingowych, organizowanie wycieczek, wypoży‑
czanie pojazdów, rezerwacja transportu, kontrola pojazdów,
informacja o transporcie, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacje
i sprzedaż biletów na podróże środkami komunikacji lądowej, do‑
radztwo w zakresie prowadzenia działalności przewozowej, informa‑
cja o transporcie pasażerskim, usługach transportowych autobuso‑
wych, usługach kierowców, wynajmowaniu miejsc parkingowych,
organizowaniu wycieczek, wypożyczaniu pojazdów, rezerwacji
transportu, kontroli pojazdów, rezerwacji miejsc na podróż, rezerwa‑
cji i sprzedaży biletów na podróże środkami komunikacji lądowej,
doradztwie w zakresie prowadzenia działalności przewozowej,
43 usługi zaopatrywania w żywność i napoje, usługi cateringowe.

(111) 294032
(220) 2016 07 05
(210) 458635
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz, PL.
(540) LULU
(510), (511) 30 torty, torty owocowe.
(111) 294033
(220) 2016 07 05
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) RUS TOMASZ ASSET GUARD, Żory, PL.
(540) ASSET GUARD
(540)

(210) 458637

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski kompak‑
towe, 35 prace biurowe, specjalistyczne doradztwo w zakresie pro‑
wadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarzą‑
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dzania przedsiębiorstwami, usługi pośrednictwa handlowego, pro‑
gnozy i analizy ekonomiczne, prognozy rynkowe, analizy kosztów,
statystyczne badania rynkowe, usługi wyceny działalności gospo‑
darczej, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana on‑line,
36 usługi finansowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi,
zarządzanie portfelem na zlecenie klienta, doradztwo w sprawach
papierów wartościowych, udzielanie informacji o obrocie papie‑
rami wartościowymi, sporządzanie raportów i analiz finansowych,
opracowania finansowe, wykonywanie ekspertyz i prognoz finan‑
sowych, usługi analiz finansowych, doradztwo finansowe, usługi
konsultacyjno
‑doradcze w sprawach finansowych, dokonywanie
obrotu wierzytelnościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usłu‑
gi w zakresie ubezpieczeń na życie, usługi w zakresie ubezpieczeń
komunikacyjnych, usługi związane z zawieraniem umów ubezpie‑
czeniowych, pośredniczenie w sprzedaży ubezpieczeń, doradztwo
w sprawach dotyczących ubezpieczeń, zarządzanie majątkiem,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, informacja o ww.
usługach, w tym prezentowana on‑line, 38 usługi przydzielania
dostępu do portali internetowych z informacjami finansowymi, go‑
spodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi, zapewnianie
dostępu do platform i portali w Internecie, przydzielanie dostępu
do baz danych dostępnych przez Internet, obsługa telekonferencji,
41 nauczanie, publikowanie książek, periodyków, publikowanie dro‑
gą elektroniczną, publikowanie materiałów multimedialnych online,
organizacja i prowadzenie konferencji, zjazdów, szkoleń, informacja
o ww. usługach, w tym prezentowana on‑line.

(111) 294034
(220) 2016 07 05
(210) 458643
(151) 2017 01 23
(441) 2016 08 29
(732) ACUS MARIA SOBIECH PIOTR STEFANIUK SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) Caterina
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry,
okrycia wierzchnie, bluzki, spódnice, dzianiny [odzież], sukienki wizy‑
towe, garsonki, spodnie, marynarki, swetry, odzież sportowa, odzież
plażowa, nakrycia głowy, paski, rękawiczki, chusty, szaliki, szale, wy‑
roby dziewiarskie, płaszcze, palta, kurtki, czapki, kapelusze, futra I rę‑
kawice wykonane ze skóry i/lub imitacji skóry, pończochy, skarpetki,
40 usługi krawieckie, 41 szkolenia i doradztwo w zakresie stylizacji,
mody i zachowań, doradztwo w zakresie estetyki wnętrz i szeroko
pojętej estetyki życia codziennego (usługi stylistów), organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów, zjazdów,
organizowanie i prowadzenie pokazów mody, 42 wzornictwo prze‑
mysłowe w branży odzieżowej, doradztwo i usługi w zakresie mody,
usługi i doradztwo w zakresie stylizacji, doradztwo i usługi w zakre‑
sie architektury wnętrz, usługi projektantów mody, usługi w zakresie
projektowania dekoracji wnętrz.
(111) 294035
(220) 2016 07 05
(210) 458648
(151) 2017 01 16
(441) 2016 08 16
(732) CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) żak
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 09.07.09, 09.07.25, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, kasety video, magnetyczne
i optyczne nośniki informacji, 16 książki, czasopisma, kalendarze, pu‑
blikacje, plansze szkolne nie zawarte w innej klasie, artykuły biurowe,
artykuły szkolne nie zawarte w innej klasie, 35 doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, badania doty‑
czące uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej, eksper‑
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tyzy i wycena działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich artykułów biurowych i szkolnych, książek, płyt, kaset i mate‑
riałów na nośnikach multimedialnych, produktów farmaceutycznych
i weterynaryjnych, środków sanitarnych, substancji dietetycznych
dla celów leczniczych i materiałów opatrunkowych pozwalające na‑
bywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach z tymi artykułami
(z wyłączeniem transportu)-świadczone także za pomocą katalogów
przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, usługi
reklamy, usługi w dziedzinie reklamy za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, usługi w zakresie uaktualniania materiałów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, analizy
rynkowe, badania marketingowe, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, impresariat w działalności artystycznej, pomoc przedsię‑
biorstwom w działalności gospodarczej, publikowanie tekstów spon‑
sorowanych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie na‑
uki, rozrywki i zawodów sportowych, usługi edukacyjne przy użyciu
urządzeń elektronicznych i technologii teleinformatycznych, usługi
w zakresie: tworzenia i obróbki cyfrowej obrazów, pisania scenariuszy,
elektronicznej publikacji książek i periodyków, usługi projektowania
inne niż do celów reklamowych, porady w zakresie edukacji lub kształ‑
cenia, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkół o różnych
poziomach nauczania: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
liceów, szkół technicznych, policealnych, wyższych, szkół nauki języ‑
ków obcych, kursów szkoleń zawodowych, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze w tym obejmu‑
jące rozpowszechnianie, obrót, utrwalanie i zwielokrotnianie techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cy‑
frową egzemplarzy utworów literackich muzycznych, plastycznych,
fotograficznych i kartograficznych, 43 usługi prowadzenia internatów,
44 usługi w zakresie prowadzenia domów dla rekonwalescentów i do‑
mów starców, usługi w zakresie fizjoterapii, fizykoterapii i odnowy bio‑
logicznej, usługi w zakresie prowadzenia prywatnych klinik medycz‑
nych, salonów fryzjerskich, salonów piękności i sanatoriów, porady
w zakresie farmakologii.

(111) 294036
(220) 2016 07 05
(210) 458650
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) FURAZEK
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w terapii infekcji
dróg moczowych.
(111) 294037
(220) 2016 07 05
(210) 458657
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) AMERIGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GAZOMAT
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, automaty do sprzedaży na bu‑
tle na gaz, 35 wynajem dystrybutorów automatycznych na butle
na gaz, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami i gazy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami i gazy.
(111) 294038
(220) 2016 07 05
(210) 458658
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) AMERIGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GASOMAT
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, automaty do sprzedaży na bu‑
tle na gaz, 35 wynajem dystrybutorów automatycznych na butle
na gaz, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami i gazy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami i gazy.
(111) 294039
(220) 2016 07 05
(210) 458660
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) KOZIELSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TRI‑N
(510), (511) 1 preparaty z mikroelementami dla roślin, nawozy użyźnia‑
jące glebę, preparaty do nawożenia gleby, środki chemiczne dla ogrod‑
nictwa i rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
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oraz środków przeciw pasożytom, preparaty regulujące wzrost roślin,
5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw pasożytom.

(111) 294040
(220) 2016 07 05
(210) 458661
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) WLECIAŁ TOMASZ FIRMA HANDLOWA AMERTOM,
Warszawa, PL.
(540) A
(540)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 25 obuwie.
(111) 294041
(220) 2016 07 05
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) BRYNDZYA YURIY, Siedlce, PL.
(540) Salfareski
(540)

(210) 458662

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty do konserwacji ceramiki, z wyjątkiem farb
i olejów, chemikalia organiczne do czyszczenia, preparaty do usuwa‑
nia osadu inne, niż stosowane w gospodarstwie domowym, 3 pre‑
paraty do udrażniania rur, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do usuwania tłuszczu, preparaty do usuwania kamienia, toaletowe
środki sanitarne, detergenty inne niż używane w procesach produk‑
cyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 5 środki dezynfekcyjne,
środki odkażające, środki czyszczące.
(111) 294042
(220) 2016 07 05
(210) 458663
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA CERKOM SPÓŁKA JAWNA
RYSZARD PAŚNICZEK IWONA PAŚNICZEK, Józefów, PL.
(540) OTWOCKIE LETNISKOWE
(510), (511) 32 piwo, produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe,
napoje na bazie piwa, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
piwa i produktów piwowarskich, piwa bezalkoholowego, napojów
na bazie piwa, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji handlo‑
wych, promocyjnych, reklamowych, między innymi w zakresie piwa,
produktów piwowarskich, piwa bezalkoholowego, napojów na bazie
piwa, promocja sprzedaży, organizowanie targów, pokazów, festy‑
nów, imprez w celach handlowych i reklamowych, usługi reklamowe
i promocyjne z wykorzystaniem sposobów audiowizualnych, metod
słownych i/lub dźwiękowych, między innymi w zakresie usług sprze‑
daży hurtowej i detalicznej piwa, produktów piwowarskich, piwa
bezalkoholowego, napojów na bazie piwa, dystrybucja materiałów
promocyjnych, reklamowych, marketingowych, informacja o wymie‑
nionych usługach.
(111) 294043
(220) 2016 07 06
(210) 458688
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) ROLF TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szamotuły, PL.
(540) ECO ROLF
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, szary
(531) 01.15.24, 05.03.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 6 metalowe konstrukcje budowlane i ich części, zbiorni‑
ki metalowe, cysterny metalowe, budowlane pojemniki metalowe,
11 przemysłowe urządzenia chłodnicze i wentylacyjne, przemy‑
słowe systemy do oczyszczania powietrza, aparatura i urządzenia
do oczyszczania powietrza, 37 usługi budowlane, naprawy urzą‑
dzeń chłodniczych i wentylacyjnych, przemysłowych systemów
do oczyszczania powietrza, aparatury i urządzeń do oczyszczania
powietrza, urządzeń, maszyn i konstrukcji metalowych, usługi in‑
stalacyjne urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, przemysło‑
wych systemów do oczyszczania powietrza, aparatury i urządzeń
do oczyszczania powietrza, urządzeń, maszyn i konstrukcji metalo‑
wych, usługi konserwacyjne, 42 projektowanie urządzeń, maszyn
i konstrukcji metalowych, wzornictwo przemysłowe, usługi doradcze
w dziedzinie inżynierii, doradztwo techniczne.

(111) 294044
(220) 2016 07 06
(210) 458696
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) DOMEX‑KUŚNIEREK SPÓŁKA JAWNA, Rydzyna, PL.
(540) Grill time BARBECUE & PARTY
(540)

Kolor znaku: czarny, bordowy
(531) 01.15.05, 27.05.01
(510), (511) 4 węgiel do grilla, płynne i stałe rozpałki do grilla, olejki
do pochodni, 8 sztućce jednorazowe z tworzywa sztucznego, przy‑
bory do obsługi grillów‑szczypce, noże, bagnety i szpady do obraca‑
nia, nakłuwacze do mięs, 21 grille kuchenne, naczynia jednorazowe
z papieru, tektury, tworzywa sztucznego i aluminium, drewniane pa‑
tyczki do szaszłyków, wykałaczki.
(111) 294045
(220) 2016 07 06
(210) 458698
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) DOMEX‑KUŚNIEREK SPÓŁKA JAWNA, Rydzyna, PL.
(540) Garden Life
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 rękawice ogrodowe, doniczki na kwiaty, konewki, zra‑
szacze, urządzenia do zwalczania owadów i gryzoni, klosze do osła‑
niania żywności przeciw owadom, 24 moskitiery, zasłonki ogrodowe.
(111) 294046
(220) 2016 07 06
(210) 458699
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) DOMEX‑KUŚNIEREK SPÓŁKA JAWNA, Rydzyna, PL.
(540) Emalia‑jak za dawnych lat(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 emaliowane artykuły gospodarstwa domowego:
garnki, blachy do pieczenia, czajniki, patelnie, kubki metalowe, miski,
durszlaki, dzbanki, brytfanny, wiadra, rondle, pokrywki, cedzidła.
(111) 294047
(220) 2016 07 06
(210) 458707
(151) 2017 01 17
(441) 2016 08 16
(732) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Zima z kryminałem
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(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czarny, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do foto‑
telegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kine‑
matograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty tele‑
wizyjne, 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, dyk‑
tafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki,
dyski kompaktowe audio‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi pli‑
kami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze‑
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków, etykietki na to‑
warach 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 iden‑
tyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery prze‑
nośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lu‑
nety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne
nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, moni‑
tory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory‑hardware kompu‑
terowy, monitory‑programy komputerowe, nośniki danych magne‑
tyczne, 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 kompu‑
terowych, programy komputerowe jako software ładowalny, progra‑
my komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje
elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputero‑
we, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje
taśm magnetycznych informatyczne, jednostki taśm magnetycznych
informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy kom‑
puterowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, te‑
lefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty
telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu fil‑
mów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji dla pojazdów,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, prze‑
kazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywa‑
nia 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, od‑
bitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki,
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalenda‑
rze 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 krzy‑
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geogra‑
ficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręcz‑
niki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z roz‑
wiązywaniem krzyżówek, wykroję do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji pu‑
blicznych i aukcji internetowych, usługi agencji eksportowo
‑importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi
przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich,
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promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działal‑
ności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjali‑
styczne doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania,
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo spe‑
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie ochrony środowi‑
ska, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne
zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywa‑
nia wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania
ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc przy zarzą‑
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi
agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodar‑
czej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie
marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działal‑
nością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz eko‑
nomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plika‑
mi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w kom‑
puterowych bazach danych, sortowanie danych w bazach kompute‑
rowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych 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 zakre‑
sie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re‑
klamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czaso‑
pism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, reklama oraz działalność
informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem cza‑
su reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, reklamy, usługi w zakresie przygotowywa‑
nia reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyj‑
nych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem
sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamo‑
wych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowy‑
wania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi agencji prasowych,
usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie transmisji te‑
lewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośred‑
nictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów
SMS‑owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyj‑
ne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, radio‑
fonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń
telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez ra‑
dio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa,
łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa telekonferen‑
cji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzie‑
lania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej
za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzie‑
lanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie
realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie re‑
alizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń teleko‑
munikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszech‑
nianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cyfrowego, ob‑
sługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączno‑
ści przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sie‑
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ci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, or‑
ganizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie
turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowa‑
nie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce‑
nia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony środowiska i odpowie‑
dzialności 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 konferen‑
cji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni spe‑
cjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympo‑
zjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on‑line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz‑
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wi‑
deo, obsługa publikacji elektronicznych on‑line nieprzesyłalnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie im‑
prez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozryw‑
kowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywko‑
wym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywa‑
nie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych zwią‑
zanych z ochroną środowiska, 42 administrowanie stronami kompu‑
terowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, do‑
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramo‑
wania 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 zie‑
lonych, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego
środowiska człowieka, publikowanie wydawnictw edukacyjnych
w tym zakresie, udzielanie konsultacji w zakresie działalności związa‑
nej z ochrona naturalnego środowiska człowieka, promowanie świa‑
domości publicznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzial‑
ności ekologicznej, w tym także za pośrednictwem witryny
internetowej .

(111) 294048
(220) 2016 07 06
(151) 2017 01 12
(441) 2016 08 16
(732) BAJAJ AUTO LIMITED, Akurdi, IN.
(540)
(540)

(210) 458708

Kolor znaku: szary, czarny, biały
(531) 03.07.17, 29.01.12
(510), (511) 12 samochody, pojazdy do użytku na lądzie, dwukołowe
pojazdy mechaniczne, trzykołowe pojazdy mechaniczne, czteroko‑
łowe pojazdy mechaniczne, motocykle, rowery, skutery wyposażone
w silnik, motorowery, części i akcesoria do pojazdów, w tym silniki
do pojazdów lądowych, aerodynamiczne owiewki do pojazdów, kie‑
rownice, 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, okła‑
dziny hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów,
zderzaki do pojazdów, koła, felgi i kołpaki do kół, opony do pojaz‑
dów lądowych, bagażniki do pojazdów, siedzenia do pojazdów, lu‑
sterka do pojazdów, wahacze do pojazdów, zbiorniki paliwa do po‑
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jazdów, piasty kół, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, łańcuchy
napędowe do pojazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów
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.

(111) 294049
(220) 2016 07 06
(151) 2017 01 12
(441) 2016 08 16
(732) BAJAJ AUTO LIMITED, Akurdi, IN.
(540)
(540)

(210) 458711

(531) 26.13.25
(510), (511) 12 samochody, pojazdy do użytku na lądzie, dwukołowe
pojazdy mechaniczne, trzykołowe pojazdy mechaniczne, czteroko‑
łowe pojazdy mechaniczne, motocykle, rowery, skutery wyposażone
w silnik, motorowery, części i akcesoria do pojazdów, w tym silniki
do pojazdów lądowych, aerodynamiczne owiewki do pojazdów, kie‑
rownice, 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, okła‑
dziny hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów,
zderzaki do pojazdów, koła, felgi i kołpaki do kół, opony do pojaz‑
dów lądowych, bagażniki do pojazdów, siedzenia do pojazdów, lu‑
sterka do pojazdów, wahacze do pojazdów, zbiorniki paliwa do po‑
jazdów, piasty kół, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, łańcuchy
napędowe do pojazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów
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 pre‑
zentacji 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 moto‑
cykli, dwukołowych pojazdów mechanicznych, trzykołowych pojaz‑
dów mechanicznych i czterokołowych‑pojazdów oraz samochodów.
(111) 294050
(220) 2016 07 06
(210) 458717
(151) 2017 01 13
(441) 2016 08 29
(732) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Jesień z kryminałem
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do foto‑
telegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kine‑
matograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty tele‑
wizyjne, aparaty wideo, mikroprocesory komputerowe, procesory
jako centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory,
cyklotrony, czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków
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optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyk‑
tafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki,
dyski kompaktowe audio‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi pli‑
kami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze‑
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków, etykietki na to‑
warach 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 iden‑
tyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery prze‑
nośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lu‑
nety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne
nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, moni‑
tory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory‑hardware kompu‑
terowy, monitory‑programy komputerowe, nośniki danych magne‑
tyczne, 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 kompu‑
terowych, programy komputerowe jako software ładowalny, progra‑
my komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje
elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputero‑
we, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje
taśm magnetycznych informatyczne, jednostki taśm magnetycznych
informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy kom‑
puterowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, te‑
lefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty
telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu fil‑
mów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji dla pojazdów,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, prze‑
kazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywa‑
nia 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, od‑
bitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki,
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalenda‑
rze 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 krzy‑
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geogra‑
ficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręcz‑
niki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z roz‑
wiązywaniem krzyżówek, wykroję do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji pu‑
blicznych 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 działal‑
ności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjali‑
styczne doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania,
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo spe‑
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie ochrony środowi‑
ska, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne
zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywa‑
nia wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania
ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc przy zarzą‑
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi
agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodar‑
czej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie
marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działal‑
nością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz eko‑
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nomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plika‑
mi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w kom‑
puterowych bazach danych, sortowanie danych w bazach kompute‑
rowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych 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 zakre‑
sie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re‑
klamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czaso‑
pism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, reklama oraz działalność
informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem cza‑
su reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, reklamy, usługi w zakresie przygotowywa‑
nia reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyj‑
nych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem
sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamo‑
wych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowy‑
wania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi agencji prasowych,
usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie transmisji te‑
lewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośred‑
nictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów
SMS‑owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyj‑
ne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, radio‑
fonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń
telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez ra‑
dio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa,
łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa telekonferen‑
cji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzie‑
lania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej
za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzie‑
lanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie
realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie re‑
alizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń teleko‑
munikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszech‑
nianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cyfrowego, ob‑
sługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączno‑
ści przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sie‑
ci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, or‑
ganizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie
turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowa‑
nie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce‑
nia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony środowiska i odpowie‑
dzialności 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 konferen‑
cji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni spe‑
cjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympo‑
zjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on‑line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz‑
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nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wi‑
deo, obsługa publikacji elektronicznych on‑line nieprzesyłalnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie im‑
prez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozryw‑
kowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywko‑
wym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywa‑
nie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych zwią‑
zanych z ochroną środowiska, 42 administrowanie stronami kompu‑
terowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, do‑
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramo‑
wania 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 zie‑
lonych, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego
środowiska człowieka, publikowanie wydawnictw edukacyjnych
w tym zakresie, udzielanie konsultacji w zakresie działalności związa‑
nej z ochrona naturalnego środowiska człowieka, promowanie świa‑
domości publicznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzial‑
ności ekologicznej, w tym także za pośrednictwem witryny
internetowej.

(111) 294051
(220) 2016 07 06
(210) 458718
(151) 2017 01 12
(441) 2016 08 16
(732) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Lato z kryminałem
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do foto‑
telegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kine‑
matograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty tele‑
wizyjne, 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, dyk‑
tafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki,
dyski kompaktowe audio‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi pli‑
kami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze‑
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków, etykietki na to‑
warach 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 iden‑
tyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery prze‑
nośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lu‑
nety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne
nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, moni‑
tory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory‑hardware kompu‑
terowy, monitory‑programy komputerowe, nośniki danych magne‑
tyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody
drukowane, obwody scalone, odbiorniki audio‑i wideo, odbiorniki
radiowe, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
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optyczne nośniki informacji, odtwarzacze osobiste stereo, plotery,
chipy, płyty akustyczne, płyty fonograficzne, programy gier kompu‑
terowych, programy komputerowe jako software ładowalny, progra‑
my komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje
elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputero‑
we, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje
taśm magnetycznych informatyczne, jednostki taśm magnetycznych
informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy kom‑
puterowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, te‑
lefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty
telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu fil‑
mów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji dla pojazdów,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, prze‑
kazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywa‑
nia 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, od‑
bitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki,
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalenda‑
rze 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 krzy‑
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geogra‑
ficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręcz‑
niki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z roz‑
wiązywaniem krzyżówek, wykroję do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji pu‑
blicznych 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 działal‑
ności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjali‑
styczne doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania,
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo spe‑
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie ochrony środowi‑
ska, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne
zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywa‑
nia wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania
ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc przy zarzą‑
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi
agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodar‑
czej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie
marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działal‑
nością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz eko‑
nomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plika‑
mi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w kom‑
puterowych bazach danych, sortowanie danych w bazach kompute‑
rowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych 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 zakre‑
sie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re‑
klamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czaso‑
pism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, reklama oraz działalność
informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem cza‑
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su reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, reklamy, usługi w zakresie przygotowywa‑
nia reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyj‑
nych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem
sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamo‑
wych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowy‑
wania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi agencji prasowych,
usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie transmisji te‑
lewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośred‑
nictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów
SMS‑owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyj‑
ne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, radio‑
fonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń
telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez ra‑
dio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa,
łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa telekonferen‑
cji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzie‑
lania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej
za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzie‑
lanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie
realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie re‑
alizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń teleko‑
munikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszech‑
nianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cyfrowego, ob‑
sługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączno‑
ści przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sie‑
ci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, or‑
ganizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie
turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowa‑
nie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce‑
nia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony środowiska i odpowie‑
dzialności 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 konferen‑
cji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni spe‑
cjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympo‑
zjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on‑line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz‑
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wi‑
deo, obsługa publikacji elektronicznych on‑line nieprzesyłalnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie im‑
prez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozryw‑
kowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywko‑
wym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywa‑
nie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych zwią‑
zanych z ochroną środowiska, 42 administrowanie stronami kompu‑
terowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, do‑
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramo‑
wania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja
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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 zie‑
lonych, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego
środowiska człowieka, publikowanie wydawnictw edukacyjnych
w tym zakresie, udzielanie konsultacji w zakresie działalności związa‑
nej z ochrona naturalnego środowiska człowieka, promowanie świa‑
domości publicznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzial‑
ności ekologicznej, w tym także za pośrednictwem witryny
internetowej.

(111) 294052
(220) 2016 07 06
(210) 458719
(151) 2017 01 13
(441) 2016 08 16
(732) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Gotuj krok po kroku
(540)

Kolor znaku: biały, szary, żółty, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do foto‑
telegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kine‑
matograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty tele‑
wizyjne, 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, dyk‑
tafony, 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 obli‑
czeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków, etykietki
na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, ho‑
logramy, 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 ma‑
gnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, kom‑
putery przenośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornet‑
ki, lunety, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe,
magnetyczne nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bez‑
przewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy kom‑
puterowe, 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 oso‑
biste stereo, plotery, chipy, płyty akustyczne, płyty fonograficzne,
programy gier komputerowych, programy komputerowe jako so‑
ftware ładowalny, programy komputerowe nagrane, przezrocza fo‑
tograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowal‑
nych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla
komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych informatyczne,
jednostki taśm magnetycznych informatyczne, sterowniki informa‑
tyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w syste‑
mie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefo‑
nów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonko‑
we, 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 kom‑
puterami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia
nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tabli‑
ce ogłoszeń elektroniczne, kasety audio‑wideo, kasety video z gra‑
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mi, wideofony, neony reklamowe, 16 afisze, plakaty, akwaforty,
akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospek‑
ty, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, periodyki, czcion‑
ki drukarskie, drukarki przenośne, odbitki graficzne, emblematy, pie‑
częcie 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 umy‑
słową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówka‑
mi, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie,
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, mate‑
riały 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 orga‑
nizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji interneto‑
wych, usługi agencji eksportowo‑importowej, usługi w zakresie ba‑
dania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania
opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, ba‑
dania czytelnictwa, specjalistyczne doradztwo handlowe, doradz‑
two w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalno‑
ści gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go‑
spodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, do‑
radztwo w zakresie ochrony środowiska, ekspertyzy w zakresie dzia‑
łalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością
artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności
handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności,
badania marketingowe, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwa‑
mi przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji han‑
dlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie infor‑
macji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy,
pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyski‑
wanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informa‑
cji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych
bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych ba‑
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiora‑
mi informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputero‑
wych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agen‑
cji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci
próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bo‑
okletów, przygotowywanie reklam prasowych, ogłoszenia prasowe,
publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli, modelek
do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktual‑
nianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnie‑
nia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, or‑
ganizowanie 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 reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów
reklamowych, reklamy, usługi w zakresie przygotowywania reklam
prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespon‑
dencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, de‑
koracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edy‑
cji tekstów, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi agencji prasowych,
usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie transmisji te‑
lewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośred‑
nictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów
SMS‑owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyj‑
ne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, ra‑
diofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połą‑
czeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze
przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, prze‑
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syłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność ra‑
diowa, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa tele‑
konferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi
w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z usta‑
laniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakre‑
sie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci kompu‑
terowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kompute‑
ra, 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 urzą‑
dzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich roz‑
powszechnianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cy‑
frowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów prze‑
kazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi
w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale kom‑
puterowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych
za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz
łączy satelitarnych i sieci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, cza‑
sopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie
transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasa‑
żerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w za‑
kresie 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 ob‑
sługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyj‑
nych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych,
organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie semina‑
riów, sympozjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism
i periodyków, publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja
elektroniczna on‑line książek i periodyków, pokazy w ramach kształ‑
cenia 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 nie‑
przesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, or‑
ganizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień,
organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja pro‑
gramów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywa‑
nie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamo‑
wym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wyko‑
nywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, kom‑
puterowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowa‑
nie 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 kompute‑
rowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowa‑
nie 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 zakre‑
sie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów tech‑
nicznych, konserwacja terenów zielonych, edukacja społeczeństwa
w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka, publikowa‑
nie wydawnictw edukacyjnych w tym zakresie, udzielanie konsulta‑
cji w zakresie działalności związanej z ochroną naturalnego środowi‑
ska człowieka, promowanie świadomości publicznej w zakresie
ochrony środowiska, odpowiedzialności ekologicznej, w tym także
za pośrednictwem witryny internetowej.
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Kolor znaku: szary, biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do foto‑
telegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kine‑
matograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty tele‑
wizyjne, 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, dyk‑
tafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki,
dyski kompaktowe audio‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi pli‑
kami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze‑
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków, etykietki na to‑
warach 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 iden‑
tyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery prze‑
nośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lu‑
nety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne
nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, moni‑
tory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory‑hardware kompu‑
terowy, monitory‑programy komputerowe, nośniki danych magne‑
tyczne, 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 kompu‑
terowych, programy komputerowe jako software ładowalny, progra‑
my komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje
elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputero‑
we, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje
taśm magnetycznych informatyczne, jednostki taśm magnetycznych
informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy kom‑
puterowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, te‑
lefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty
telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu fil‑
mów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji dla pojazdów,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, prze‑
kazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywa‑
nia 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, od‑
bitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki,
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalenda‑
rze 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 krzy‑
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geogra‑
ficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręcz‑
niki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z roz‑
wiązywaniem krzyżówek, wykroję do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji pu‑
blicznych i aukcji internetowych, usługi agencji eksportowo
‑importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi
przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich,
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promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działal‑
ności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjali‑
styczne doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania,
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo spe‑
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie ochrony środowi‑
ska, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne
zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywa‑
nia wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania
ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc przy zarzą‑
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi
agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodar‑
czej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie
marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działal‑
nością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz eko‑
nomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plika‑
mi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w kom‑
puterowych bazach danych, sortowanie danych w bazach kompute‑
rowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych 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 zakre‑
sie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re‑
klamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czaso‑
pism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, reklama oraz działalność
informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem cza‑
su reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, reklamy, usługi w zakresie przygotowywa‑
nia reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyj‑
nych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem
sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamo‑
wych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowy‑
wania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi agencji prasowych,
usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie transmisji te‑
lewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośred‑
nictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów
SMS‑owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyj‑
ne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, radio‑
fonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń
telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez ra‑
dio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa,
łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa telekonferen‑
cji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzie‑
lania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej
za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzie‑
lanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie
realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie re‑
alizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń teleko‑
munikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszech‑
nianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cyfrowego, ob‑
sługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączno‑
ści przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sie‑
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ci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, or‑
ganizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie
turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowa‑
nie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce‑
nia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony środowiska i odpowie‑
dzialności 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 konferen‑
cji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni spe‑
cjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympo‑
zjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on‑line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz‑
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wi‑
deo, obsługa publikacji elektronicznych on‑line nieprzesyłalnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie im‑
prez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozryw‑
kowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywko‑
wym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywa‑
nie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych zwią‑
zanych z ochroną środowiska, 42 administrowanie stronami kompu‑
terowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, do‑
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramo‑
wania 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 zie‑
lonych, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego
środowiska człowieka, publikowanie wydawnictw edukacyjnych
w tym zakresie, udzielanie konsultacji w zakresie działalności związa‑
nej z ochrona naturalnego środowiska człowieka, promowanie świa‑
domości publicznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzial‑
ności ekologicznej, w tym także za pośrednictwem witryny
internetowej.

(111) 294054
(220) 2016 07 06
(210) 458729
(151) 2016 12 05
(441) 2016 08 16
(732) BAJAJ AUTO LIMITED, Akurdi, IN.
(540) BAJAJ
(510), (511) 12 samochody, pojazdy do użytku na lądzie, dwukołowe
pojazdy mechaniczne, trzykołowe pojazdy mechaniczne, czteroko‑
łowe pojazdy mechaniczne, motocykle, rowery, skutery wyposażone
w silnik, motorowery, części i akcesoria do pojazdów, w tym silniki
do pojazdów lądowych, aerodynamiczne owiewki do pojazdów, kie‑
rownice, 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, okła‑
dziny hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów,
zderzaki do pojazdów, koła, felgi i kołpaki do kół, opony do pojaz‑
dów lądowych, bagażniki do pojazdów, siedzenia do pojazdów, lu‑
sterka do pojazdów, wahacze do pojazdów, zbiorniki paliwa do po‑
jazdów, piasty kół, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, łańcuchy
napędowe do pojazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów
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 pre‑

2642

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

zentacji 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 moto‑
cykli, dwukołowych pojazdów mechanicznych, trzykołowych pojaz‑
dów mechanicznych i czterokołowych pojazdów oraz samochodów.

(111) 294055
(220) 2016 07 06
(210) 458731
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) BAJAJ AUTO LIMITED, Akurdi, IN.
(540) QUTE
(510), (511) 12 samochody, pojazdy do użytku na lądzie, dwukołowe
pojazdy mechaniczne, trzykołowe pojazdy mechaniczne, czterokołowe
pojazdy mechaniczne, motocykle, rowery, skutery wyposażone w sil‑
nik, motorowery, części i akcesoria do pojazdów, w tym silniki do po‑
jazdów lądowych, aerodynamiczne owiewki do pojazdów, kierownice,
zawieszenia do pojazdów, amortyzatory do pojazdów, ramy pojazdów
lądowych, siodełka do motocykli, nadwozia pojazdów, błotniki, klak‑
sony 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 lądowych, silniki do pojazdów lądowych,
sprzęgła do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych,
skrzynie korbowe do pojazdów lądowych, inne niż do silników, urządze‑
nia sprzęgające do pojazdów lądowych.
(111) 294056
(220) 2016 07 06
(210) 458733
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) DIVERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) METASCOPE
(510), (511) 9 nagrane taśmy, dyski i kasety audio, taśmy, dyski i kasety
wideo, cyfrowe taśmy i dyski audio i audio‑wideo, płyty kompaktowe,
płyty DVD, dyski laserowe i płyty fonograficzne prezentujące muzy‑
kę i rozrywkę, kinowe i muzyczne nagrania dźwiękowe i wideo, opro‑
gramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie, taśmy,
kartridże i kasety z grami komputerowymi, gry wideo, taśmy, kartridże
i kasety z grami wideo, 35 dystrybucja w dziedzinie muzyki, dystrybu‑
cja detaliczna muzycznych nagrań dźwiękowych i nagrań wideo, usługi
reklamowe i promocyjne oraz pokrewne usługi konsultacyjne, reklama,
usługi świadczone przez stowarzyszenia, mianowicie promocja intere‑
sów muzyków, piosenkarzy, autorów piosenek, wykonawców i artystów
muzycznych, skomputeryzowane usługi zamówień online obejmują‑
ce towary ogólne i towary konsumpcyjne ogólnego użytku, realizacja
zamówień przez Internet dotyczących muzyki, usługi sklepów deta‑
licznych online dotyczące muzyki, usługi sklepów detalicznych on‑line
obejmujące nagraną muzykę i treści audiowizualne do pobrania, odzież
oraz towary ogólne, organizowanie promocji przy użyciu mediów au‑
diowizualnych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach
biznesowych i reklamowych, promocja koncertów osób trzecich, pro‑
mowanie towarów i usług osób trzecich dzięki umożliwieniu sponsorom
skojarzenia ich produktów i usług z koncertami i imprezami muzyczny‑
mi, promowanie produktów osób trzecich poprzez umieszczanie ogło‑
szeń w magazynach online dostępnych w globalnej sieci komputerowej,
udzielanie informacji o towarach i usługach świadczonych przez osoby
trzecie za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 41 produk‑
cja programów radiowych i telewizyjnych, realizacja i publikowanie mu‑
zyki, udostępnianie rozrywki online, mianowicie, udostępnianie nagrań
nie do pobrania audio i wideo w dziedzinie muzyki i rozrywki opartej
na muzyce, usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie on‑line na‑
grań dźwiękowych i wizualnych nie do pobrania za pomocą globalnej
sieci komputerowej, fankluby, opracowywanie i rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych osób trzecich w dziedzinie muzyki i rozryw‑
ki, produkcja i dystrybucja rozrywki radiowej, nagrywanie i produkcja
dźwięku, produkcja nagrań, produkcja filmów wideo, dystrybucja fil‑
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mów kinowych, rozrywka w postaci ciągłych programów telewizyjnych
w dziedzinie muzyki i rozrywki, rozrywka, mianowicie ciągłe pokazy
muzyczne i rozrywkowe za pośrednictwem telewizji, satelity, mediów
audio i wideo, publikowanie książek i magazynów, rozrywka w postaci
ciągłych programów radiowych z dziedziny muzyki, rozrywka w posta‑
ci koncertów i przedstawień na żywo z udziałem artystów i grup mu‑
zycznych, usługi rozrywkowe, mianowicie osobiste wystąpienia grup
muzycznych, artystów i gwiazd muzyki, usługi rozrywkowe, mianowicie
występy artystów muzyków na żywo i nagrane w zakresie przyszłej dys‑
trybucji, usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie strony interne‑
towej zawierającej występy muzyczne, wideoklipy muzyczne, pokrewne
klipy filmowe, zdjęcia i inne materiały multimedialne w zakresie muzyki
i rozrywki, nie do pobrania, usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnia‑
nie niepobieralnej wstępnie nagranej muzyki, informacji w dziedzinie
muzyki oraz komentarzy i artykułów na temat muzyki, wszystko online
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi rozrywkowe,
mianowicie wystąpienia zawodowych artystów estradowych na żywo,
transmitowane i filmowane, prowadzenie wystaw rozrywkowych w po‑
staci festiwali muzycznych, usługi rozrywkowe, a mianowicie organi‑
zowanie wystaw w dziedzinie muzyki i sztuk pięknych, organizowanie
wystaw w celach rozrywkowych obejmujących muzykę i sztuki piękne,
publikacja czasopism internetowych.

(111) 294057
(220) 2016 07 06
(210) 458753
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) NOVAPOL PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO‑USŁUGOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) NOVAPOL
(540)

(531) 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 37 brukarstwo i kafelkowanie, budowa biur, budowa blo‑
ków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
budowa budynków na zamówienie, budowa części budynków, budowa
domów, budowa domów na zamówienie, budowa fundamentów, bu‑
dowa ganków, budowa i konserwacja rurociągów, budowa kominów,
budowa konstrukcji stalowych na budynki, budowa kuchni, budowa
nieruchomości, budowa podłóg, budowa pomieszczeń, budowa przy‑
budówek, budowa rurociągów, budowa saun, budowa ścian, budowa
ścian działowych we wnętrzach, informacja budowlana, budownic‑
two, budownictwo nieruchomości, burzenie konstrukcji, czyszczenie
budynków od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie elewacji budynków,
czyszczenie fasad budynków, docieplanie budynków, instalacja mate‑
riałów izolacyjnych, instalacja pokryć dachowych, instalacja przewodów
wodociągowych, instalacje rur, instalacja systemów oświetleniowych,
instalacja systemów rurociągów, instalacja systemów zabezpieczają‑
cych, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń klimaty‑
zacyjnych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń wen‑
tylacyjnych, instalowanie paneli kolorowych na fasadach budynków,
izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolacja
dachów, izolowanie dachów, konserwacja dachów, konsultacje budow‑
lane, konserwacja i naprawa rynien dachowych, montaż belkowania
dachu, montaż i instalacja instalacji maszynowych, nadzór budowlany,
nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, naprawa dachów, na‑
prawa fasad, naprawa i renowacja budynków, odnawianie i renowacja
budynków, pokrywanie dachów papą, ponowna obróbka powierzchni
dachów, ponowna obróbka powierzchni fasad, prace budowlane, prace
remontowe, prace renowacyjne, remontowanie budynków, remonto‑
wanie nieruchomości, renowacja budynków, rozbiórka dachów, tynko‑
wanie, układanie dachówek i płytek łupkowych, układanie dachówki,
murowanie lub murowanie z bloczków, usługi instalacji dachów, usługi
w zakresie remontów budynków, usługi doradcze dotyczące remontów
budynków, usługi doradcze w zakresie budownictwa, usługi doradztwa
budowlanego, usługi budowlane, usługi tynkowania, 42 badania ter‑
mograficzne budynków, certyfikowanie wydajności energetycznej bu‑
dynków, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej
w budynkach, usługi projektowania dotyczące elementów do krycia da‑
chów i elewacji.
(111) 294058
(220) 2016 07 06
(210) 458754
(151) 2016 12 12
(441) 2016 08 16
(732) MEBLOMET SPÓŁDZIELNIA PRACY, Mszana Dolna, PL.
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(540) M mt gym
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.06, 26.11.09, 01.15.15
(510), (511) 28 drążki do ćwiczeń, gimnastyczne drążki poziome, ławki
do ćwiczeń, ławki do użytku gimnastycznego, ławki do użytku sporto‑
wego, maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, maszyny
do ćwiczeń sprawnościowych, poręcze równoległe do gimnastyki, przy‑
rządy gimnastyczne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy
gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, przyrządy stosowane do ćwi‑
czeń fizycznych, przyrządy stosowane w kulturystyce, równoważnie
(gimnastyczne), równoważnie (sprzęt gimnastyczny), słupki do bramek,
słupki do gry w siatkówkę, słupki do mocowania siatki do badmintona,
słupki do siatek tenisowych (sprzęt sportowy), sprzęt do ćwiczeń fizycz‑
nych obsługiwany ręcznie, stacjonarne rowery treningowe, stanowiska
maszyn do biegania, steppery (urządzenia) do ćwiczeń aerobowych,
sztuczne ściany wspinaczkowe, trenażer mięśni brzucha .
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi
w zakresie gromadzenia napojów alkoholowych w celu umożliwie‑
nia klientom wygodnego zapoznania się z ofertą i dokonania zakupu
w sklepach detalicznych i hurtowych, 39 organizowanie wycieczek.

(111) 294061
(220) 2016 07 06
(210) 458762
(151) 2017 01 18
(441) 2016 08 29
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Mieszko rozpieszcza
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 294062
(220) 2016 07 07
(210) 458770
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) FOOD SERVICE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kościelec, PL.
(540) Smak & Wag smacznie, zdrowo i na wagę
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 02.09.01, 11.01.02, 11.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi w zakresie prowadzenia barów szybkiej obsłu‑
gi i typu snack‑bar, usługi agencyjne i biura zakwaterowania w ho‑
telach i pensjonatach, usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli,
pensjonatów, domów turystycznych, usługi w zakresie rezerwacji
i wynajmu pomieszczeń i kwater na pobyt czasowy, usługi w zakresie
rezerwacji miejsc w pensjonatach i hotelach, usługi w zakresie orga‑
nizowania i zakwaterowania podczas obozów i wakacji, usługi w za‑
kresie prowadzenia kafeterii i bufetów, kawiarni, restauracji‑w tym
restauracji samoobsługowych, stołówek, usługi cateringowe, usługi
w zakresie obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, produk‑
tami I transportem, usługi w zakresie wynajmowania sal na posiedze‑
nia, spotkania, mitingi i narady.

(111) 294059
(220) 2016 07 06
(210) 458757
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 16
(732) BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GOODIE
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania na smartfony,
aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, oprogra‑
mowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 16 karty rabatowe nie‑
kodowane magnetycznie, karty upominkowe, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie progra‑
mem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek
na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich,
reklamy online, promocja sprzedaży dla osób trzecich, udostępnia‑
nie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, zarządzanie finansowe
związane z bankowością, finansowe usługi bankowe w zakresie wy‑
płacania środków pieniężnych, usługi finansowe dotyczące wydawa‑
nia kart bankowych i kart debetowych, 38 przesyłanie online kartek
z życzeniami, 41 udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobie‑
ralnych), 42 projektowanie i opracowywanie elektronicznych kartek
z życzeniami [kartki elektroniczne], usługi w dziedzinie wzornictwa
przemysłowego, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego do‑
tyczącego komputerów, projektowanie oprogramowania komputero‑
wego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 294063
(220) 2016 07 07
(210) 458782
(151) 2017 01 13
(441) 2016 08 29
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) ozugo
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, 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 przezna‑
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemow‑
ląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym,
wyroby medyczne do celów leczniczych.

(111) 294060
(220) 2016 07 06
(210) 458761
(151) 2017 01 18
(441) 2016 08 29
(732) KONDRAT WINA WYBRANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MISJAWINO Na winnym szlaku!
(540)

(111) 294064
(220) 2016 07 07
(210) 458785
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH www.
eksporterzy.org
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, czarny
(531) 05.07.10, 27.05.01, 29.01.14, 01.15.15

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.12, 26.01.01, 26.01.13, 24.15.01,
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24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie wystaw i targów w celach handlo‑
wych i reklamowych, biznesowych i promocyjnych, popularyzacja
form promocji internetowej, usługi w zakresie promocji eksportu
realizowanego przez polskie placówki za granicą, usługi doradcze
w zakresie eksportu, pomoc w zapewnieniu eksporterom informacji
o zagranicznych rynkach zbytu, 41 organizowanie kongresów, konfe‑
rencji, konferencji prasowych, sympozjów, seminariów, organizowa‑
nie konkursów, wystaw i targów w celach szkoleniowych, prowadze‑
nie usług wydawniczych i doradztwa w tym zakresie.
(111) 294065
(220) 2016 07 07
(210) 458796
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) FITOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, PL.
(540) Fitokracja
(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność przystosowa‑
na do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz‑
nych, leki pomocnicze (wspierające), preparaty z mikroelementami dla
ludzi, mineralne suplementy diety, środki oczyszczające, tabletki wspo‑
magające odchudzanie, odżywcze suplementy diety, sterydy, preparaty
witaminowe, produkty farmaceutyczne dla ludzi, leki dla ludzi, substan‑
cje dietetyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty do celów
medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów medycznych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, oleje lecznicze, preparaty farma‑
ceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy diety zawierające: alginiany,
białko, drożdże, enzymy, glukozę, kazeinę, kiełki pszenicy, błonnik, lecy‑
tynę, minerały, witaminy, produkty pszczele, olej lniany, siemię lniane,
węglowodany, aminokwasy, 18 torby sportowe, torby na odzież spor‑
tową, plecaki, 21 torby izotermiczne, pojemniki na napoje, bidony, po‑
jemniki na tabletki, pojemniki na żywność, 25 obuwie sportowe, odzież
sportowa, czapki, t‑shirty, koszulki, dresy, 28 ochraniacze do uprawiania
sportu, ochraniacze na pięść, ochraniacze dłoni do użytku sportowego,
artykuły gimnastyczne i sportowe, rękawice do uprawiania sportu, eks‑
pandery, przyrządy gimnastyczne, hantle, przyrządy stosowane w kul‑
turystyce, piłki do gier, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, stacjonarne
rowery treningowe, worki treningowe, 35 prowadzenie portalu interne‑
towego w zakresie suplementów diety, odzieży sportowej i akcesoriów
sportowych.
(111) 294066
(220) 2016 07 07
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) GRZYWACKA KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) LOYS
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 458797

(111) 294067
(220) 2016 07 07
(210) 458798
(151) 2016 12 12
(441) 2016 08 16
(732) SANTE A. KOWALSKI SP. J., Warszawa, PL.
(540) Studio Sante UZDROWISKO MIEJSKIE
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, substancje die‑
tetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe,
35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowa‑
nie działalności gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształce‑
nie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi.
(111) 294068
(220) 2016 07 07
(210) 458806
(151) 2017 01 13
(441) 2016 08 29
(732) ADAMUS MICHAŁ, KOKOT ADAM ALIGATOR SPÓŁKA
CYWILNA, Częstochowa, PL.
(540) FORFITER exclusive
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.08
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(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo imbirowe, napoje izoto‑
niczne, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe, wody mineralne jako napoje, napo‑
je i soki owocowe, soki warzywne jako napoje, nektary owocowe,
sorbety jako napoje, woda jako napoje, napoje własne, gazowane
wody i napoje, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owoco‑
we, nektary owocowe, napoje energetyczne, 33 napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, anyżówka jako likier, aperitify alkoholowe, arak,
brandy, likiery, miód pitny, rum, wino, whisky, wódka, napoje alkoho‑
lowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, koktajle
alkoholowe, gorzkie nalewki, cydr, 34 cygara, papierosy, papierosy
zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, tabaka,
tytoń, tytoń do żucia, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki, zioła
do palenia, 35 usługi agencji importowo‑eksportowej, organizowa‑
nie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze‑
daży dla osób trzecich, oferowanie i prezentowanie w mediach pro‑
duktów dla celów sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych
w postaci próbek lub druków, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, zgrupo‑
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary, tj. sprzedaż hurtowa, deta‑
liczna i prowadzona w Internecie: piwo, piwo słodowe, piwo imbi‑
rowe, napoje izotoniczne, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
napoje na bazie miodu, napoje bezalkoholowe, wody mineralne jako
napoje, napoje i soki owocowe, soki warzywne jako napoje, nektary
owocowe, sorbety jako napoje, woda jako napoje, napoje własne, ga‑
zowane wody i napoje, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
owocowe, nektary owocowe, napoje energetyczne, napoje alkoholo‑
we z wyjątkiem piwa, anyżówka jako likier, aperitify alkoholowe, arak,
brandy, likiery, miód pitny, rum, wino, whisky, wódka, napoje alkoho‑
lowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, koktajle
alkoholowe, gorzkie nalewki, cydr, cygara, papierosy, papierosy za‑
wierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, tabaka, tytoń,
tytoń do żucia, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki, zioła do pa‑
lenia na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży towarów prze‑
mysłowych, spożywczych i monopolowych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów tj.: piwo, piwo słodowe, piwo imbi‑
rowe, napoje izotoniczne, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
napoje na bazie miodu, napoje bezalkoholowe, wody mineralne jako
napoje, napoje i soki owocowe, soki warzywne jako napoje, nektary
owocowe, sorbety jako napoje, woda jako napoje, napoje własne, ga‑
zowane wody i napoje, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
owocowe, nektary owocowe, napoje energetyczne, napoje alkoho‑
lowe z wyjątkiem piwa, anyżówka jako likier, aperitify alkoholowe,
arak, brandy, likiery, miód pitny, rum, wino, whisky, wódka, napoje al‑
koholowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, kok‑
tajle alkoholowe, gorzkie nalewki, cydr, cygara, papierosy, papierosy
zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, tabaka,
tytoń, tytoń do żucia, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki, zioła
do palenia pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te to‑
wary w sklepie lub hurtowni wielobranżowej, w sklepie lub hurtowni
z towarami spożywczymi lub monopolowymi.

(111) 294069
(220) 2016 07 07
(210) 458810
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) Glaxo Group Limited, Brentford, GB.
(540) AUGMENTIN MFF
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne i lecznicze,
szczepionki.
(111) 294070
(220) 2016 07 07
(210) 458813
(151) 2017 01 25
(441) 2016 08 29
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA SKINNOVA
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycz‑
nych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre‑
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i ką‑
pieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, prepara‑
ty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czysz‑
czenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płyna‑
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mi kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki do celów lecz‑
niczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole
do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.

konserwacja, tworzenie, testowanie i naprawa oprogramowania
komputerowego, w tym gier komputerowych, komputerowych pro‑
gramów multimedialnych zawierających informacje książkowe, filmy,
animacje oraz zdjęcia dla potrzeb edukacji, rozrywki i kultury.

(111) 294071
(220) 2016 07 07
(210) 458827
(151) 2017 01 25
(441) 2016 08 29
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA DERM ART
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycz‑
nych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre‑
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i ką‑
pieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, prepara‑
ty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czysz‑
czenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płyna‑
mi kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele
lecznicze.

(111) 294073
(220) 2016 07 08
(210) 458842
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) Koptoń Janusz, Ruda Śląska, PL.
(540) Jowix Triomet
(510), (511) 6 metalowe elementy konstrukcyjne regałów magazy‑
nowych, konstrukcje stalowe, konstrukcje z aluminium, konstrukcje
z blach, konstrukcje z profili stalowych i taśm stalowych, metalowe
elementy konstrukcyjne regałów półek sklepowych i magazyno‑
wych, metalowy osprzęt do mebli biurowych i sklepowych oraz rega‑
łów i półek, wieszaki metalowe na ubrania, metalowe kratownice dla
budownictwa, metalowe futryny do budownictwa, metalowe drzwi,
przenośne konstrukcje metalowe przeznaczone do wysokiego skła‑
dowania materiałów, metalowe konstrukcje linii technologicznych,
metalowe elementy konstrukcyjne linii technologicznych, maszty
metalowe, metalowe ogrodzenia, metalowe urządzenia i zawiesia
do transportu ładunków, pojemniki metalowe do transportu i ma‑
gazynowania materiałów, kosze samowyładowcze metalowe, me‑
talowe zawiesia do transportu podzespołów w linach technologicz‑
nych, metalowe palety do transportu wewnętrznego, 12 naziemne
przenośniki do transportu podzespołów w linach technologicznych,
podwieszane kolejki linowe do transportu podzespołów w linach
technologicznych, wózki transportowe do transportu podzespołów
w linach technologicznych, wózki transportowe do przemieszczania
materiałów w magazynach, wózki transportowe do transportu pod‑
zespołów w linach technologicznych, wózki podnośnikowe, 20 me‑
ble biurowe i sklepowe, meble metalowe biurowe i stalowe, regały
magazynowe, paletowe, sklepowe, kompaktowe, przesuwne, specja‑
listyczne, regały na pieczywo, regały na warzywa, regały na papie‑
rosy, regały dłużycowe, regały grawitacyjne i wysokiego składowa‑
nia, półki magazynowe, szyldy z tworzyw sztucznych, niemetalowy
osprzęt do mebli biurowych i sklepowych, stoiska wystawowe, szu‑
flady, szafki niemetalowe do przechowywania żywności, palety
transportowe, niemetalowe palety załadowcze, 40 obróbka lasero‑
wa metali, wycinanie laserowe, spawanie konstrukcji stalowych, lu‑
towanie metali, polerowanie metali, trasowanie laserem, powlekanie
metali powłokami ochronnymi, niklowanie, cynowanie, chromowa‑
nie, galwanizowanie, kowalstwo, 42 projektowanie dekoracji i aran‑
żacji wnętrz sklepów, supermarketów, stacji paliw, projektowanie
form wzornictwa przemysłowego, projekty techniczne urządzeń
i systemów magazynowych, projekty techniczne montażowych linii
technologicznych, projekty techniczne konstrukcji i elementów sta‑
lowych dla przemysłu.

(111) 294072
(220) 2016 07 07
(210) 458832
(151) 2017 01 30
(441) 2016 09 26
(732) CHMIELOWIEC ALEKSANDER, Warszawa, PL.
(540) manorina
(510), (511) 35 usługi: doradztwa i pomocy w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, wykonywania analiz i bada‑
nia rynku, w tym badań marketingowych, prezentowania produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rekrutacji personelu,
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, wykonywania prze‑
glądu prasy, edycji tekstów, transkrypcji formy wiadomości i komuni‑
katów, tworzenia i publikowania tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, wynajmowania przestrzeni reklamowej, zarządzania zbiorami
informatycznymi, wyszukiwania informacji w plikach komputero‑
wych, sortowania danych i wyszukiwania w komputerowych bazach
danych, wywiadu gospodarczego, 41 usługi: prowadzenia szkoleń,
w tym szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów lite‑
rackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe, wy‑
dawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem
wszystkich nośników elektronicznych, nauczania i organizowania
konkursów edukacyjnych, organizowania wystaw kulturalnych lub
edukacyjnych, dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż
teksty reklamowe, organizowania i prowadzenia pracowni specjali‑
stycznych, organizowania i prowadzenia seminariów, sympozjów,
konferencji, kongresów i zjazdów, fotografowania i obróbki obrazów
cyfrowych, produkcji i montażu filmów, publikacji elektronicznej
on‑line książek i periodyków, usługi publikowania elektronicznego
on
‑line między innymi materiałów szkoleniowych obejmujących
teksty dydaktyczne, fotografie, obrazy cyfrowe i filmy, usługi szko‑
leń w zakresie metod dydaktycznych, wyznaczanie standardów
edukacyjnych, wyznaczanie standardów szkoleń, usługi tłumaczeń,
teksty literackie i dydaktyczne publikowane elektronicznie on‑line,
fotografie, obrazy cyfrowe i filmy publikowane elektronicznie on
‑line, 42 usługi: projektowania oprogramowania komputerowego
i programowania komputerów, kontroli jakości, doradztwa w zakre‑
sie oprogramowania komputerowego, analizowania i projektowania
systemów komputerowych, projektowania graficznego i przemysło‑
wego, wykonywania prac badawczo‑rozwojowych, elektronicznej
konwersji danych lub programów, opracowywania i dostarczania
wyszukiwarek internetowych, tworzenia i administrowania stron
www, witryn i portali, tworzenia gier komputerowych, tworzenia
komputerowych programów multimedialnych zawierających infor‑
macje książkowe, filmy, animacje oraz zdjęcia dla potrzeb edukacji,
rozrywki i kultury, projekty i analizy oprogramowania komputerowe‑
go oraz systemów komputerowych, projekty graficzne i przemysło‑
we, materialnych wytworów prac badawczo‑rozwojowych w dzie‑
dzinie techniki takich jak raporty badawcze, makiety i prototypy,
udostępnianie, optymalizacja i usługi projektowania wyszukiwarek
internetowych, strony www, witryn i portali, instalacja, powielanie,
konfiguracja, wynajem, projektowanie, aktualizacja, utrzymanie,

(111) 294074
(220) 2016 07 08
(210) 458846
(151) 2017 01 09
(441) 2016 09 12
(732) WESOŁOWSKI GRZEGORZ PHU BASTION, Borowo, PL.
(540) infratornado
(510), (511) 9 zagłuszacze audio, zagłuszacze dyktafonów, zagłusza‑
cze mikrofonów, zagłuszacze rejestratorów audio.
(111) 294075
(220) 2016 07 08
(210) 458851
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) WESOŁOWSKI GRZEGORZ PHU BASTION, Borowo, PL.
(540) infratornado.eu
(510), (511) 9 zagłuszacze audio, zagłuszacze dyktafonów, zagłusza‑
cze mikrofonów, zagłuszacze rejestratorów audio.
(111) 294076
(220) 2016 07 08
(210) 458852
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) HES PRZEMYSŁAW FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
HESYSTEM COKOM 2, Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) HESYSTEM
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, kasy fiskalne, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, komputery przeno‑
śne, programy komputerowe, audiowizualne urządzenia dydaktycz‑
ne, drukarki komputerowe, nośniki danych, pamięci komputerowe,
pamięci komputerowe zewnętrzne, komputerowe urządzenia pery‑
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feryjne, urządzenia do komunikacji, przenośne odtwarzacze mediów,
urządzenia do przetwarzania informacji, 19 materiały budowlane
niemetalowe, elementy konstrukcyjne dla budownictwa niemeta‑
lowe, belki niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, pokrycia niemetalowe dla budow‑
nictwa, profile niemetalowe dla budownictwa, drewno budowlane,
sztuczny kamień, tynk, niemetalowe pokrycia dachowe, budowlane
elementy wykończeniowe niemetalowe, wykończeniowe elementy
dachów niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, pomniki
niemetalowe, 20 meble, lustra, ramki obrazów, wyroby (nie ujęte
w innych klasach) z drewna, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości sło‑
niowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, imitacji tych
surowców lub tworzyw sztucznych: dekoracje przestawne, taśmy
drewniane, drzwi do mebli, parawany, palety transportowe niemeta‑
lowe, drabiny niemetalowe, dzieła sztuki, kasety drewniane, osłony
do kominków, kraty kominkowe, kwietniki, pojemniki niemetalowe,
skrzynie i paki niemetalowe, rolety okienne, 37 usługi budowlane,
naprawy w budownictwie i dekoratorstwie, usługi instalacyjne w bu‑
downictwie i dekoratorstwie, konserwacja sprzętu komputerowego,
42 usługi techniczne, projektowanie i ulepszanie w zakresie sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie opro‑
gramowania komputerowego, instalacje oprogramowania kompute‑
rowego, projektowanie systemów i oprogramowania komputerowe‑
go, wypożyczanie komputerów i oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, instalowanie opro‑
gramowania komputerowego, usługi w dziedzinie informatyki.

(111) 294077
(220) 2016 07 08
(210) 458853
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) INTERNET MALL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Długołęka, PL.
(540) GWARANCJA TERMINU 50 ZŁ
(540)
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szania i oczyszczania powietrza, armatura i sprzęt hydrauliczny, insta‑
lacje sanitarne, artykuły i sprzęt przeznaczone dla dzieci i niemowląt,
akcesoria podróżne, akcesoria i sprzęt służący do pielęgnacji i ochrony
dzieci i niemowląt, żywność dla niemowląt, 38 łączność poprzez termi‑
nale komputerowe, przesyłanie danych, transmisja plików cyfrowych,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów teleko‑
munikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego.

(111) 294078
(220) 2016 07 08
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) Canyon Bicycles GmbH, Koblenz, DE.
(540) CANYON
(540)

(210) 458854

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dla rowerzy‑
stów, mianowicie spodnie z ochraniaczami, szorty z ochraniaczami,
koszule z ochraniaczami i uciskowe rękawy z ochraniaczami na łok‑
cie będące częściami odzieży sportowej, odzież dla rowerzystów,
mianowicie koszulki, podkoszulki bez rękawów, szorty i pulowery,
dzianina (odzież), mianowicie koszule, slipy męskie i figi damskie,
buty do jazdy na rowerze, buty sportowe, swetry, kamizelki, czapki
(nakrycia głowy), legginsy, spodnie, kurtki (odzież), pulowery, ko‑
szulki z krótkim rękawem, koszule, kostiumy kąpielowe, kąpielówki,
bielizna osobista, w tym bielizna wchłaniająca pot, skarpetki, w tym
skarpetki wchłaniające pot, paski (odzież), rękawiczki (odzież), szaliki,
ochraniacze kołnierzy, opaski na głowę (odzież), kieszenie do odzie‑
ży, stroje przeciwdeszczowe, mianowicie odzież nieprzemakalna dla
rowerzystów.
(111) 294079
(220) 2016 07 08
(210) 458873
(151) 2017 01 13
(441) 2016 08 29
(732) PGTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) PGTV Polska Grupa Telewizyjna
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 24.03.01, 24.03.07, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie nie‑
zależnie od mediów rejestrujących lub środków rozpowszechniania,
oprogramowanie zapisane na nośnikach lub ładowalne z odległych
sieci komputerowych, interfejsy komputerowe, bazy danych, steru‑
jące programy komputerowe, optyczne, magnetyczne nośniki infor‑
macji, przenośne odtwarzacze mediów, sprzęt komputerowy, sprzęt
nadawczo‑odbiorczy, transpondery, urządzenia do przetwarzania in‑
formacji, 35 reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wyselek‑
cjonowanie produktów w celu umożliwienia konsumentom obejrze‑
nia i dokonania zakupu oraz sprzedaż i promocja za pośrednictwem
Internetu i/lub komunikacji elektronicznej artykułów takich jak: sprzęt
elektryczny, elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny i komputero‑
wy i akcesoria do tego sprzętu, sprzęt i akcesoria RTV, samochodowy
sprzęt RTV, sprzęt AGD, przybory kuchenne oraz pojemniki, naczy‑
nia, zastawa stołowa, drobne artykuły wyposażenia wnętrz, lustra
i lusterka, opakowania dekoracyjne, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
galanteria, parasole, torby, torby podróżne, torby i plecaki sportowe,
walizki, artykuły tekstylne i włókiennicze, dywany, chodniki, materia‑
ły do pokrywania podłóg, akcesoria samochodowe, sprzęt i akcesoria
rowerowe, artykuły i sprzęt sportowy i turystyczny, sprzęt I akcesoria
do sportów wodnych, gry, zabawki, artykuły papiernicze i piśmien‑
nicze, ozdoby świąteczne, instrumenty muzyczne, artykuły dla zwie‑
rząt, artykuły dla wędkarzy i myśliwych, biżuteria, zegarki, bibeloty,
artykuły i urządzenia kosmetyczne, środki czystości, środki piorące,
sprzęt i akcesoria ogrodnicze i wykorzystywane do uprawy, pielęgna‑
cji i ochrony roślin, sprzęt wypoczynkowy do ogrodów, meble, meble
ogrodowe, urządzenia ogrodowe, narzędzia domowe i ogrodnicze,
elektronarzędzia domowe i ogrodnicze, urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wen‑
tylacji, zaopatrzenia w wodę, klimatyzatory, sprzęt do nawilżania, osu‑

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 38 dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, emisja
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablo‑
wych lub bezprzewodowych, emisja programów telewizyjnych i radio‑
wych, emisja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą [pay‑per
‑yiew], emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja abonowanych
programów telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych za pomo‑
cą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay‑per‑view],
emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja
telewizyjna, emisja treści wideo, nadawanie i transmisja programów te‑
lewizyjnych i radiowych, nadawanie informacji za pośrednictwem tele‑
wizji, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów
przez satelitę i drogą radiową, nadawanie muzyki, nadawanie progra‑
mów telewizyjnych drogą satelitarną, nadawanie programów w tele‑
wizji, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednic‑
twem Internetu, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu,
nadawanie programów związanych z telezakupami, nadawanie symul‑
taniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych,
Internetu i sieci bezprzewodowych, nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, odbiór programów tele‑
wizyjnych do dalszej transmisji dla abonentów, podcasting, usługi tele‑
wizji kablowej, transmisja programów telewizyjnych, transmisje audycji
telewizyjnych, usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewi‑
zji, użytkowanie systemów telewizji kablowej, użytkowanie kablowych
sieci telewizyjnych, wynajem sprzętu do telewizji kablowej, nadawanie
informacji finansowych przez telewizję, transmisja strumieniowa tele‑
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wizji przez Internet, wypożyczanie sprzętu do nadawania telewizji, ko‑
munikacja telewizyjna w celu zebrań, transmisja skomputeryzowanych
danych drogą telewizyjną, usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej,
transmisja programów telewizyjnych drogą kablową, transmisja inte‑
raktywnych telewizyjnych przewodników programowych, transmisja
programów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewo‑
dowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikro‑
falowego z odbiornikami telewizyjnymi, usługi nadawania interaktyw‑
nej telewizji i radia, emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem
telewizji, emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej,
udzielanie informacji o nadawaniu telewizji kablowej, udostępnianie
łączności za pośrednictwem transmisji telewizyjnej, usługi emisji ra‑
diowej, telewizyjnej i kablowej, usługi emisji telewizyjnej w telefonach
komórkowych, przesyłanie tekstu za pomocą ekranu telewizyjnego,
bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych,
użytkowanie przekaźników telewizyjnych typu ziemia‑satelita, udzie‑
lanie telewizyjnych informacji związanych z radiotelefonami, zapew‑
nianie dostępu do telewizji za pośrednictwem dekoderów, retransmisja
programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity pozaziemskiej,
transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, usługi
w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, rozpowszechnianie pro‑
gramów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów,
udostępnianie sprzętu do nadawania sygnału telewizyjnego poza stu‑
diem, pomoc osobom trzecim w dostarczaniu usług komunikacyjnych
telewizji kablowej, wypożyczanie obiektów i sprzętu do emisji radiowej
i telewizyjnej, usługi transmisji programów telewizyjnych za opłatą (pay
per view), usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio
i telewizji, transmisje radiowe i telewizyjne, w tym również drogą sieci
kablowych, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów
telewizyjnych dostarczanych za pośrednictwem usługi na życzenie,
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów i programów
telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na ży‑
czenie, transmisja danych przez Internet,, transmisja treści multimedial‑
nych przez Internet, bezprzewodowy transfer danych przez Internet,
przydzielanie użytkownikom dostępu do Internetu, usługi świadczone
przez dostawców Internetu, zapewnianie połączeń telekomunikacyj‑
nych z Internetem, usługi w zakresie telefonii internetowej, usługi do‑
stawców usług internetowych (ISP), świadczenie usług komunikacji
głosowej przez Internet, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem
Internetu, transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu, usługi
telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, zapewnianie użyt‑
kownikom dostępu do Internetu (dostawcy usług), usługi telekomuni‑
kacyjne świadczone przez Internet, Intranet i extranet, łączność za po‑
średnictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, zapewnianie
dostępu do Internetu i innych sieci komunikacyjnych, zapewnianie wie‑
lu użytkownikom wdzwanianego i wydzielonego dostępu do Interne‑
tu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści audio i video
za pośrednictwem Internetu, usługi połączeń internetowych dla klien‑
tów indywidualnych i jednostek gospodarczych, zapewnianie dostępu
do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie,
transmisje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kamery
internetowe], transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za po‑
średnictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nadawanie
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci
łącznościowych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i da‑
nych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero‑
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem
Internetu, 41 produkcja programów dokumentalnych, komediowych,
edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja programów radio‑
wych i programów telewizyjnych, produkcja programów telewizji ka‑
blowej, produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, produkcja
i prezentacja programów radiowych, produkcja programów dla telewizji
kablowej, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja pro‑
gramów telewizyjnych z napisami kodowanymi, produkcja przedsta‑
wień i programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów ani‑
mowanych i z udziałem aktorów, produkcja programów telewizyjnych
na żywo do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych
na żywo w celach rozrywkowych, produkcja programów animowanych
do użytku w telewizji i telewizji kablowej, produkcja filmów, produkcja
filmów kinowych, produkcja studiów filmowych, produkcja filmów dla
telewizji, produkcja przedstawień i filmów, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja ra‑
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diowa, filmowa i telewizyjna, produkcja cyklicznych serii przygodowych
filmów animowanych, produkcja imprez sportowych na potrzeby filmo‑
we, usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów.

(111) 294080
(220) 2016 07 08
(210) 458881
(151) 2016 12 19
(441) 2016 08 29
(732) Medicover Holding (Cyprus) Limited, Limassol, CY.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 04.05.03, 26.11.03, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 36 administracja w zakresie ubezpieczeń, finansowanie
opieki zdrowotnej, programy oszczędnościowe związane ze zdro‑
wiem, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia medyczne, usługi
gwarantowania ubezpieczeń medycznych, usługi gwarantowania
ubezpieczeń zdrowotnych, usługi zarządzania finansowego doty‑
czące instytucji medycznych, 44 doradztwo związane ze stoma‑
tologią, doradztwo żywieniowe, doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia, doradztwo psychologiczne, informacja medyczna, kliniki,
konsultacje medyczne, konsultacje dentystyczne, konsultacje z dzie‑
dziny żywienia, ochrona zdrowia, medyczne badania osób, opieka
pielęgniarska, ośrodki zdrowia, prowadzenie placówek medycznych,
przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy
chorób, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycz‑
nych, psychiatria, psychoterapia, psychoterapia holistyczna, reflek‑
sologia, rehabilitacja fizyczna, świadczenie usług w zakresie prowa‑
dzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii,
szpitale, usługi lekarskie, usługi dentystyczne, usługi telemedyczne,
usługi medyczne, usługi farmaceutyczne, usługi transtelefonicznego
monitorowania serca, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi opieki zdrowotnej
oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek
służby zdrowia, usługi badań krwi, usługi w zakresie badania moczu.
(111) 294081
(220) 2006 08 31
(210) 314961
(151) 2017 01 25
(441) 2006 12 11
(732) DOMAIN MENADA Sp. z o.o., Warszawa, PL.
(540) Traditional Spanish Style SANGRIA TERRA DEL SOLE Excelente
Aperativo PRODUCT OF MOLDOVA
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, czerwony, jasnobeżowy,
biały, zielony, fioletowy
(531) 05.07.24, 27.05.01, 27.07.25, 29.01.15, 25.01.05, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) pochodzenia
mołdawskiego.
(111) 294082
(220) 2010 09 17
(210) 375508
(151) 2017 01 27
(441) 2010 12 20
(732) Spółdzielnia Inwalidów „Świt”, Warszawa, PL.
(540) exclusive
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne zwłaszcza wody toaletowe i per‑
fumy.
(111) 294083
(151) 2017 01 23

(220) 2011 08 01
(441) 2011 11 07

(210) 388598
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(732) EUROCLEAR PLC, BAAR, CH.
(540) EuroclearReach
(510), (511) 9 oprogramowanie do przetwarzania danych elektro‑
nicznych oraz elektronicznego przekazywania środków finanso‑
wych, danych oraz dokumentów związanych z usługami finanso‑
wymi, 35 zarządzanie, opracowywanie i dostarczanie informacji
finansowych z baz danych na potrzeby kupna, sprzedaży, handlu,
nadzoru i zarządzania papierami wartościowymi, 36 usługi ban‑
kowe i finansowe, 38 transmisja elektroniczna danych i dokumen‑
tów finansowych za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci kom‑
puterowej.
(111) 294084
(220) 2011 08 25
(210) 389455
(151) 2017 01 27
(441) 2011 12 05
(732) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnów, PL.
(540) Na dobre w ogrodzie!
(510), (511) 1 nawozy sztuczne granulowane stałe, nawozy sztucz‑
ne płynne, nawozy sztuczne stałe wodorozpuszczalne, nawozy
organiczne, nawozy guano, nawozy z przetworzonych wodoro‑
stów, ziemia ogrodnicza do uprawy, 8 narzędzia do ogrodnictwa
uruchamiane ręcznie, opryskiwacze ręczne, nożyce, sekatory, piły,
siekiery, noże, ostrzałki, motyki, łopaty i łopatki, grabie, widły, kosy,
narzędzia do prac ziemnych w ogrodzie: spulchniacze, pikowniki,
aeratory, trójzęby, widełki, pazurki, grace, kosiarki ogrodowe ręcz‑
ne, nożyki do okulizowania roślin, nożyce, sekatory, piły, siekiery,
noże, ostrzałki, motyki, 24 tkaniny z tworzyw sztucznych do stoso‑
wania w ogrodnictwie, włókniny z tworzyw sztucznych do stoso‑
wania w ogrodnictwie, 31 nasiona traw, nasiona warzyw i kwiatów,
cebule kwiatowe.
(111) 294085
(220) 2011 09 07
(210) 389913
(151) 2012 11 27
(441) 2011 12 19
(732) BELIEVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mikołów, PL.
(540) varadero
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 łyżki, widelce, 11 urządzenia do gotowania, 16 książki,
21 przybory kuchenne, porcelana, naczynia, 30 przyprawy, 35 rekla‑
ma, 41 nauczanie, rozrywka.
(111) 294086
(220) 2012 01 26
(210) 395724
(151) 2017 01 11
(441) 2012 05 07
(732) STP & DIN CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko
‑Biała, PL.
(540) STP&DIN CHEMICALS
(510), (511) 1 Argon [Ar], Azot [N], Tlen [O], Hel [He], acetylen, gaz
ochronny stosowany przy spawaniu, gazy zestalone do celów
przemysłowych, gaz ochronny stosowany przy spawaniu, prepara‑
ty chemiczne do spawania, topniki do spawania, 5 gazy do celów
medycznych, 6 pojemniki metalowe w postaci butli do sprężonego
gazu lub ciekłego powietrza, pręty metalowe do spawania, zawory
metalowe inne niż części maszyn, 7 spawarki elektryczne, narzę‑
dzia mechaniczne w postaci przecinarek, zawory stanowiące części
maszyn, 11 armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów
gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń ga‑
zowych, generatory gazu jako części instalacji, kondensatory gazu
inne niż części maszyn, urządzenia do oczyszczania gazu, palniki
gazowe.
(111) 294087
(220) 2012 05 28
(210) 400952
(151) 2017 01 17
(441) 2012 09 10
(732) PERŁA‑BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) PERŁA Summer‑EDITION‑2012
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(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, biały, złoty, niebieski
(531) 18.01.05, 25.05.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, wyciąg chmielowy
do wytwarzania piwa.
(111) 294088
(220) 2012 10 08
(210) 405518
(151) 2017 01 30
(441) 2013 01 21
(732) TESCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) GO 4 FUN
(510), (511) 16 druki, katalogi, ulotki, gazetki, torby, opakowania pa‑
pierowe i z tworzyw sztucznych, plakietki, plansze, taśmy z folii, ban‑
nery, drukowane materiały reklamowe, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania in‑
formacji handlowej, zgrupowania towarów pozwalające nabywcy wy‑
godnie je wybierać i kupować w punktach sprzedaży detalicznej i hur‑
towej z artykułami spożywczymi, gospodarstwa domowego i odzieżą,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw
handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie o artyku‑
łach spożywczych w Internecie, sprzedaż hurtowa i detaliczna napo‑
jów bezalkoholowych, soków, napojów owocowych.
(111) 294089
(220) 2012 10 29
(210) 406353
(151) 2017 01 17
(441) 2013 02 18
(732) GNIAZDOWSKI MARCIN ALTRANS, Kartuzy, PL.
(540) ALMAR KING OF SALMON ŁOSOŚ NORWESKI WĘDZONY
PREMIUM 4 x 2 PLASTRY PRZEKŁADANE PERGAMINEM 2 plastry
OMEGA 3
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, złoty, czarny, różowy
(531) 02.09.01, 03.09.01, 03.09.13, 25.01.15, 26.04.02, 26.04.04,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 łosoś wędzony.
(111) 294090
(220) 2013 05 10
(210) 414079
(151) 2017 01 20
(441) 2013 08 19
(732) FRUX TRADE LTD, HEMEL HEMPSTEAD, GB.
(540) PAPIER GŁADZIOWY
(510), (511) 16 papier, karton, wyroby z tych materiałów nie ujęte w in‑
nych klasach, artykuły papiernicze, 19 materiały budowlane niemetalo‑
we, materiały wykończeniowe powierzchni, materiały wykończeniowe
na ściany, okładziny i/lub okleiny ścienne, wyroby z celulozy drzewnej,
pokrycia niemetalowe powierzchni, ścian, materiały pokryciowe wyrów‑
nujące powierzchnie, podkłady pod farby, tapety, materiały wykończe‑
niowe, 27 materiały przeznaczone do wykończenia ścian, powierzchni,
materiały wykończeniowe wnętrz, materiały wykończeniowe, w tym
ozdobne powierzchni, pokrycia ścienne nietekstylne, tapety, tapety
papierowe, tapety ścienne nietekstylne, okleiny i/lub okładziny ścienne,
obicia ścienne, materiały do pokrywania ścian i innych powierzchni jako
podkłady pod materiały wykończeniowe w tym farby, tapety, materiały
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i/lub produkty do pokrywania ścian i innych powierzchni w celu elimi‑
nacji ubytków i/lub wyrównywania powierzchni, 35 usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej, e‑commerce, przez serwisy internetowe, e‑skle‑
py, na aukcjach internetowych, licytacjach: papieru, kartonu, wyrobów
z tych materiałów, artykułów papierniczych, materiałów budowlanych
niemetalowych, materiałów wykończeniowych powierzchni, materia‑
łów wykończeniowych na ściany, okładzin i/lub oklein ściennych, wyro‑
bów z celulozy drzewnej, pokryć niemetalowych powierzchni ścian, ma‑
teriałów pokryciowych wyrównujących powierzchnie, podkładów pod
farby, tapety, materiały wykończeniowe, materiałów przeznaczonych
do wykończenia ścian, powierzchni, materiałów wykończeniowych
wnętrz, materiałów wykończeniowych w tym ozdobnych powierzch‑
ni, pokryć ściennych nietekstylnych, tapet, tapet papierowych, tapet
ściennych nietekstylnych, oklein i/lub okładzin w tym ściennych, obić
ściennych, materiałów do pokrywania ścian i innych powierzchni jako
podkłady pod materiały wykończeniowe w tym farb, tapet, materiałów
i/lub produktów do pokrywania ścian i innych powierzchni w celu elimi‑
nacji ubytków i/lub wyrównywania powierzchni.

(111) 294091
(220) 2014 02 07
(210) 424580
(151) 2016 01 31
(441) 2014 05 26
(732) GÓRNIAK ROMAN CUKIERNIA U KOWOLKI, Leszno, PL.
(540) PIEROGARNIA U KOWOLKI
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem po‑
traw i napojów w barach, kawiarniach, karczmach, pierogamiach,
restauracjach i stołówkach, przygotowanie dań na zamówienie oraz
ich dostawa‑katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankie‑
tów, zabaw, bali na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu
w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal wyposażonych
w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet.
(111) 294092
(220) 2014 03 20
(210) 426352
(151) 2017 02 28
(441) 2014 07 07
(732) DIGITAL REVOLUTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radwanice, PL.
(540) 123drukuj.pl
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 01.15.15, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 papier fotograficzny, 2 tonery i tusze do drukarek i kse‑
rokopiarek, wkłady z tonerem do drukarek i kserokopiarek, kartridże
z tuszem do drukarek i kserokopiarek, 16 taśmy nasączone tuszem
do drukarek i kserokopiarek, papier do drukarek i kserokopiarek, wi‑
zytówki, folia do naklejania na odzież, naklejki, wkładki do pudełek
na płyty, 35 usługi hurtowej i detalicznej sprzedaży stacjonarnej ar‑
tykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, usługi hur‑
towej i detalicznej sprzedaży stacjonarnej komputerowychurządzeń
peryferyjnych, usługi hurtowej i detalicznej sprzedaży stacjonarnej
papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi hurtowej i detalicznej
sprzedaży stacjonarnej papierufotograficznego, usługi hurtowej i de‑
talicznej sprzedaży w sklepie internetowym artykułów eksploatacyj‑
nych do drukarek, usługi hurtowej i detalicznej sprzedaży w sklepie
internetowym artykułów eksploatacyjnych do kserokopiarek, usługi
hurtowej i detalicznej sprzedaży w sklepie internetowym komputero‑
wych urządzeń peryferyjnych, usługi hurtowej i detalicznej sprzedaży
w sklepie internetowym papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi
hurtowej i detalicznej sprzedaży w sklepie internetowym papieru
fotograficznego, usługi hurtowej i detalicznej sprzedaży wizytówek
w sklepie stacjonarnym i internetowym, usługi hurtowej i detalicznej
sprzedaży w sklepie stacjonarnymi internetowym folii do naklejania
na odzież, usługi hurtowej i detalicznej sprzedaży w sklepie stacjonar‑
nym i internetowym naklejek, usługi hurtowej i detalicznej sprzedaży
w sklepie stacjonarnym i internetowym wkładek do pudełek na płyty.
(111) 294093
(220) 2014 06 11
(210) 429926
(151) 2017 01 23
(441) 2014 09 29
(732) STOWARZYSZENIE POLSKA WÓDKA‑POLISH VODKA
ASSOCIATION, Warszawa, PL.

2649

(540) AKADEMIA POLSKIEJ WÓDKI
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej,
przetwarzanie danych, przechowywanie danych w komputerowych
bazach danych, administrowanie działalności gospodarczej, agencje
reklamowe, audyt, badania marketingowe, badania opinii publicz‑
nej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
wprowadzanie, przetwarzanie, sprawdzanie, przechowywanie i/lub
wytwarzanie informacji w bazach danych, zapewnianie dostępu
do gospodarczych informacji handlowych za pośrednictwem baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie biznesowe
prawami osób trzecich, gromadzenie danych w komputerowych
bazach danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie wy‑
staw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, plaka‑
ty reklamowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
organizowanie i obsługa wystaw, giełd i targów handlowych i re‑
klamowych, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez roz‑
rywkowych o podłożu reklamowym, z zastosowaniem reklamy pra‑
sowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji,
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych,
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych
i drukowanych, marketing, sprzedaż napojów alkoholowych, usługi
zarządzania biznesowego dla sklepów z napojami alkoholowymi,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa przyjęć okazjo‑
nalnych w zakresie posiłków, usługi kawiarni, restauracji, kafeterii,
barów, snack‑barów, pubów, stołówek i innych placówek gastrono‑
micznych, usługi cateringowe, usługi informacyjne dotyczące re‑
stauracji, a szczególnie potraw gotowych, usługi doradcze w dziedzi‑
nie restauracyjnej i hotelowej, usługi rezerwacji restauracji i hoteli.
(111) 294094
(220) 2014 09 12
(210) 433307
(151) 2017 01 18
(441) 2014 12 22
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Smakuś
(510), (511) 29 przetwory mięsne, przetwory drobiowe, wędliny,
wędzonki, kiełbasy, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa i drobiu,
pasztety mięsne, dania gotowe na bazie mięsa i drobiu, 35 usługi or‑
ganizacji sieci sprzedaży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków
towarowych (franchising), sprzedaż hurtowa i detaliczna mięsa i dro‑
biu oraz przetworów, doradztwo w sprawie organizowania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, 39 magazynowanie, składowanie
i dystrybucja żywca, mięsa, drobiu oraz przetworów.
(111) 294095
(220) 2014 09 12
(210) 433318
(151) 2017 02 01
(441) 2014 12 22
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Polędwica wiśniowa wieprzowa Wyśmienite mięso
wieprzowe 74% polędwicy wieprzowej aromatyczny zapach
wędzenia Certyfikat Bezpieczeństwa A
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, złoty, ciemnogranatowy,
ciemnoczerwony, jasnozielony, żółty
(531) 03.04.18, 03.04.24, 05.03.11, 08.05.01, 08.05.04, 25.01.15,
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26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny wieprzowe, 35 usługi organizacji sieci sprze‑
daży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków towarowych
(franchising), usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej mięsa i drobiu
oraz przetworów mięsnych, doradztwo w sprawie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania,
składowania i dystrybucji mięsa oraz przetworów mięsnych.
(111) 294096
(220) 2014 10 03
(210) 434120
(151) 2017 03 01
(441) 2015 01 19
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Necówka rolada wieprzowa z szynką Wyśmienite mięso
wieprzowe Certyfikat Bezpieczeństwa A bez wzmacniaczy smaku
(540)
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ciemnozłoty, jasnoczerwony, jasnofioletowy, jasnopomarańczowy,
jasnoróżowy, jasnozielony, jasnożółty, srebrny, biały
(531) 02.09.25, 26.01.01, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 294099
(220) 2014 09 30
(151) 2017 03 14
(441) 2015 01 19
(732) MCX SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MCX SERWIS
(540)

(210) 433973

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 04.05.03, 04.05.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, wycena nieruchomości, wynajmowanie po‑
mieszczeń biurowych [nieruchomości].

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, złoty, ciemnogranatowy, żółty
(531) 03.04.18, 05.03.11, 05.03.14, 08.05.01, 25.01.15, 26.01.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny wieprzowe, 35 usługi organizacji sieci sprze‑
daży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków towarowych
(franchising), usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej mięsa i drobiu
oraz przetworów mięsnych, doradztwo w sprawie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania,
składowania i dystrybucji mięsa oraz przetworów mięsnych.
(111) 294097
(220) 2014 11 04
(210) 435310
(151) 2017 01 30
(441) 2015 02 16
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) MultiExpert
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosme‑
tyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycz‑
nych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety,
środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych,
żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przezna‑
czeniu 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 zavyartych w tej klasie, na bazie białka.

(111) 294100
(220) 2014 11 03
(210) 435225
(151) 2017 01 31
(441) 2015 02 16
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) apetistop
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce‑
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, 29 środki dietetyczne, pro‑
dukty 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 ba‑
zie produktów zawartych w tej klasie, na bazie białka.
(111) 294101
(220) 2014 12 15
(210) 436836
(151) 2017 01 20
(441) 2015 03 30
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Specialite Slimy Kabanosy cienkie BEZ GLUTAMINIANU
SODU OSŁONKA W 100% POCHODZENIA ROŚLINNEGO
(540)

(111) 294098
(220) 2014 11 21
(210) 435882
(151) 2017 01 13
(441) 2015 03 02
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) LIVERAN COMPLETE
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, ciemnofioletowy,
ciemnopomarańczowy, ciemnoróżowy, ciemnozielony,

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały, czarny, żółty
(531) 02.09.14, 05.03.11, 05.03.14, 25.01.15, 26.01.02, 26.04.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny wieprzowe, 35 usługi organizacji sieci sprze‑
daży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków towarowych (fran‑
chising), usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej mięsa i drobiu oraz
przetworów mięsnych i drobiowych, doradztwo w sprawie organizo‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazy‑
nowania, składowania i dystrybucji mięsa i drobiu oraz przetworów
mięsnych i drobiowych.
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(111) 294102
(220) 2015 07 17
(210) 444907
(151) 2017 02 15
(441) 2015 10 26
(732) STRAPAGIEL HIERONIM DRUM‑POLSKA, Kalisz, PL.
(540) złoty smok
(510), (511) 34 papierosy, tytoń.
(111) 294103
(220) 2016 07 08
(210) 458885
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) HANZA
(510), (511) 32 piwo.
(111) 294104
(220) 2016 07 08
(210) 458887
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) BROWAR
AMBER
RZEMIOSŁO
POMORZA,
PIWO
RZEMIEŚLNICZE Z GDAŃSKA
(510), (511) 32 piwo.
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tworzywa sztuczne, nawozy, mieszanki do gaszenia ognia, preparaty
do hartowania i lutowania, substancje chemiczne do konserwowania
żywności, substancje garbujące, kleje przeznaczone dla przemysłu,
kleje do obuwia, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych
lub do użytku domowego, materiały przeznaczone dla artystów,
pędzle malarskie, maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyjąt‑
kiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki
drukarskie, matryce do druku ręcznego.

(111) 294111
(220) 2016 07 11
(151) 2016 12 19
(441) 2016 08 29
(732) LINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki, PL.
(540) POMAGAM
(540)

(210) 458930

(111) 294105
(220) 2016 07 08
(210) 458888
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) BROWAR AMBER SPECJALNOŚĆ POMORZA
(510), (511) 32 piwo.
(111) 294106
(220) 2016 07 08
(210) 458892
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) ŻEGLARZ
(510), (511) 32 piwo.
(111) 294107
(220) 2016 07 08
(210) 458893
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) ŻEGLARSKIE
(510), (511) 32 piwo.
(111) 294108
(220) 2016 07 08
(210) 458895
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) HERKULES
(510), (511) 32 piwo.
(111) 294109
(220) 2016 07 11
(210) 458923
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) ANDRZEJEWSKI TOMASZ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Poznań, PL.
(540) PROSPECT MEDICAL
(510), (511) 41 prowadzenie szkoleń i organizacja konferencji o te‑
matyce medycznej i stomatologicznej, 44 świadczenie usług me‑
dycznych specjalistycznych oraz stomatologicznych, prowadzenie
placówki medycznej i stomatologicznej.
(111) 294110
(220) 2016 07 08
(151) 2016 12 19
(441) 2016 08 29
(732) Sidela SA, Montevideo, UY.
(540) ÉCCOLE
(540)

(210) 458883

Kolor znaku: biały, czarny, beżowy, czerwony, żółty, niebieski
(531) 02.01.23, 02.01.30, 09.09.11, 09.09.15, 19.03.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, do celów naukowych
oraz stosowane w fotografii jak również w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
sponsorowanie finansowe.
(111) 294112
(220) 2016 07 11
(210) 458945
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) MARDOM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lipniki Stare, PL.
(540) mardom pro
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 drewno, drewno konstrukcyjne, drewno obrobione,
drewno zakonserwowane [drewno niebutwiejące], drewno półob‑
robione, drewno wielowarstwowe, drewno laminowane, drewno
ogniotrwałe, drewno profilowane, ukształtowane drewno, drewno
budowlane, drewno fornirowane, bloki drewniane, drewniane po‑
ręcze, okiennice drewniane, drewniane rusztowania, drzwi drewnia‑
ne, panele drewniane, deski drewniane, legary drewniane, krokwie
drewniane, belki drewniane, drewniane forniry, profile drewniane,
podłogi drewniane, płyty drewniane, budowle drewniane, słupy
drewniane, drewniane rury, drewniane profile, obramowania drew‑
niane, okładziny drewniane, płytki drewniane, kształtki drewniane,
płyty z drewna, podłogi z drewna, częściowo obrobione drewno,
boazerie z drewna, drewno laminowane klejem, płyty pilśniowe
drewniane, deski podłogowe drewniane, drewniane deski sufitowe,
drewniane podkłady kolejowe, drewniane ramy okien, ściany palowe
drewniane, drewniane półfabrykaty tarte, płyty dachowe z drewna,
deski dachowe z drewna, drewno do użytku w budownictwie, drew‑
niane panele akustyczne na ściany, drewniane panele akustyczne
na sufity, drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, ramy
okienne z drewna z powłoką aluminiową, wyroby stolarskie z drewna
do wykorzystania w budynkach, wióry z drewna miękkiego, do użyt‑
ku w ogrodach, płyty pilśniowe z włókna drewnianego połączone
z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi, 20 meble, meblościan‑
ki, meble stołówkowe, meble szkolne, kredensy [meble], ławy [me‑
ble], meble tapicerowane, meble domowe, meble łazienkowe, me‑
ble sklepowe, meble ogrodowe, zewnętrzne meble, meble sypialne,
zestawy mebli, stoły [meble], meble komputerowe, meble skórzane,
narożniki [meble], meble biurowe, barki [meble], skrzynie [meble],
meble drewniane, półki [meble], meble wypoczynkowe, meble
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gięte, komody [meble], szafki [meble], lustra [meble], szafy [meble],
meble kuchenne, gabloty [meble], toaletki [meble], regały [meble],
kwietniki [meble], meble wielofunkcyjne, płyty meblowe, panele
meblowe, boazeria meblarska, blaty [części mebli], meble do siedze‑
nia, drzwi do mebli, meble do salonu, meble ogrodowe drewniane,
stoły kreślarskie [meble], taborety ruchome [meble], lady robocze
[meble], modułowe meble łazienkowe, meble do przechowywania,
szuflady do mebli, meble zawierające łóżka, meble z listewek, meble
do wnętrz, regały drewniane [meble], meble kuchenne do zabudo‑
wy, meble do zabudowy, skrzynie do przechowywania [meble], szaf‑
ki na płyty [meble], drzwi przesuwne do mebli, wieszaki do ubrań
[meble], szafki na klucze [meble], niemetalowe uchwyty do mebli,
stoliki pod umywalkę [meble], prefabrykowane drzwi drewniane
do mebli, meble na miarę (do zabudowy), gałki do frontów meblo‑
wych, niemetalowe, meble do użytku w publicznych toaletach,
35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działal‑
ności handlowej, prace biurowe, prowadzenie sklepu meblarskiego
oraz sklepu z artykułami wyposażenia wnętrz i materiałami budow‑
lanymi w formie stacjonarnej oraz internetowej, usługi doradcze
dotyczące działalności gospodarczej związane z zawieraniem umów
franszyzy, profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospo‑
darczej i konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, opra‑
cowania marketingowe, badanie rynku, analiza cen rynkowych oraz
doradztwo i pomoc w zakresie marketingu, dekorowanie wystaw
sklepowych, pozyskiwanie klientów i pomoc oraz pośrednictwo
w zawieraniu umów i kontraktów na zakup i zbyt towarów oraz wy‑
konywanie usług, usługi reklamowe i promocyjne online, informacja
dla konsumentów online, marketing online przez sieć komputerową,
informacja online dotycząca zakupów, publikacja ogłoszeń i mate‑
riałów reklamowych online, kompilacje oraz pokazy asortymentu
produktów w celu umożliwienia klientom i użytkownikom uzyskania
informacji oraz zakupu towarów przez Internet, 40 usługi tartaków,
piłowanie drewna, cięcie drewna na wymiar, obróbka drewna, kon‑
serwowanie drewna, heblowanie drewna, laminowanie drewna, su‑
szenie drewna w piecach, ścinanie i obróbka drewna, zabiegi na zbu‑
twiałe drewno, konserwacja drewna [inna niż malowanie], obróbka
drewna środkami do konserwacji, udzielanie informacji związanych
z obróbką drewna, obróbka ciśnieniowa drewna w celach konserwa‑
cyjnych, usuwanie zewnętrznych warstw z przedmiotów drewnia‑
nych, wynajem maszyn i urządzeń do obróbki drewna, laminowanie
substytutów drewna.
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mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przegląd prasy, public
relations, publikowanie teksów sponsorowanych, reklama radiowa,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, uaktualnienie materiału reklamowego, tworzenie tekstów rekla‑
mowych i sponsorskich, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy telewizyjne,
sprzedaż i promocja wyrobów kosmetycznych, tworzenie i edycja tek‑
stów reklamowych i sponsorskich, telemarketing.

(111) 294115
(220) 2016 07 11
(210) 458974
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) GAPIŃSKI MARIUSZ PROKSYMA, Poddębice, PL.
(540) PROKSYMA
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, biały
(531) 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów budowla‑
nych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej i innych
środków komunikacji, pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicz‑
nej i hurtowej materiałów budowlanych, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej i innych środków komunikacji, 37 asfal‑
towanie, budowa i konserwacja rurociągów, wynajem sprzętu bu‑
dowlanego, budownictwo wodne i podwodne, naprawy w zakresie
budownictwa wodnego i podwodnego, budownictwo przemysło‑
we, rozbiórka budynków, wykonywanie robót ziemnych, układanie
nawierzchni gotowych, usługi związane wykonywaniem budynków,
dróg, mostów, zapór i linii przesyłowych, usługi w zakresie budow‑
nictwa, usługi przywracające obiekt do stanu używalności po jego
zużyciu, uszkodzeniu, pogorszeniu się jakości lub częściowym uszko‑
dzeniu, 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.

(210) 458953

(111) 294116
(220) 2016 07 11
(210) 458976
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) MARDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Biskupiec, PL.
(540) ZAKŁADY MIĘSNE WARMIA 1988
(540)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, pły‑
ny do pielęgnacji włosów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryj‑
ne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt.

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 25.01.19, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso wieprzowe, mięso wołowe, mięso cielęce, ba‑
ranina, mięso konserwowane, podroby, wędliny, wędzonki, wędliny
podrobowe, wędliny drobiowe, tłuszcze jadalne, wyroby garmaże‑
ryjne mięsne, 35 usług i w zakresie handlu detalicznego i hurtowego
produktami przemysłu spożywczego, eksport‑import tymi towara‑
mi.

(111) 294113
(220) 2016 07 11
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bio Viridis
(540)

(111) 294114
(220) 2016 07 11
(210) 458970
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) EFEKT ZAFFIRO
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy kosmetyczne, antyperspiran‑
ty, maseczki kosmetyczne, balsamy do ciała, mleczko kosmetyczne,
preparaty do mycia, preparaty do kąpieli, kosmetyki do demakijażu,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne,
żele do mycia, oliwki pielęgnacyjne, preparaty myjące i czyszczące,
35 badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku,
kolportaż ulotek, informacje handlowe i porady udzielane konsumen‑
tom, marketing, obróbka tekstów reklamowych, patronat medialny,
pliki komputerowe, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów rekla‑

(111) 294117
(220) 2016 07 11
(210) 458977
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) OVER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łask, PL.
(540) Over Zoo
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, jasnoczerwony
(531) 03.01.06, 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 3 środki do mycia, czyszczenia, polerowania, szorowa‑
nia i ścierania, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki, płyny i preparaty
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty
osobiste, środki perfumeryjne, środki sanitarne będące środkami
toaletowymi, 5 leki dla zwierząt, preparaty odżywcze dla zwierząt,
suplementy diety dla zwierząt, preparaty witaminowe dla zwierząt,
produkty mineralne dla zwierząt, preparaty do mycia i pielęgnacji
zwierząt, produkty higieniczne i odkażające dla zwierząt, środki
odstraszające insekty i owady dla zwierząt, 21 grzebienie i szczotki
dla zwierząt, gąbki do mycia zwierząt, kuwety dla zwierząt, 31 po‑
karm dla zwierząt, produkty do hodowli i tuczenia zwierząt, pasze
dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, dodatki do pasz
nie do celów leczniczych, proteiny dla zwierząt, wapno do paszy,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, słoma, sól dla zwierząt, pre‑
paraty dla cieląt nie do celów leczniczych, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej
i hurtowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i innych
środków komunikacji w zakresie towarów: kosmetyki dla zwierząt,
leki dla zwierząt, preparaty odżywcze dla zwierząt, suplementy
diety dla zwierząt, preparaty witaminowe dla zwierząt, produkty
mineralne dla zwierząt, preparaty do mycia i pielęgnacji zwierząt,
produkty higieniczne i odkażające dla zwierząt, środki odstraszają‑
ce insekty i owady dla zwierząt, grzebienie i szczotki dla zwierząt,
gąbki do mycia zwierząt, kuwety dla zwierząt, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, 44 usługi weterynaryjne,
zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, doradztwo w zakresie pielę‑
gnacji, żywienia i utrzymania zwierząt, usługi w zakresie hodowli
zwierząt.

(111) 294118
(220) 2016 07 11
(210) 458980
(151) 2016 12 20
(441) 2016 08 29
(732) GUANGZHOU FENGLI TIRE & RUBBER CO., LTD,
Guangzhou, CN.
(540) VANLEAD
(540)

(531) 26.11.25, 26.03.01, 27.05.01
(510), (511) 12 opony do kół pojazdów, opony samochodowe, opo‑
ny pneumatyczne, korpusy opon, dętki do opon pneumatycznych,
zestawy narzędzi do naprawy dętek, tapicerka do pojazdów, samo‑
chody, koła samochodowe, mocowania do osi pojazdów samocho‑
dowych.
(111) 294119
(220) 2016 07 11
(210) 458992
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Natussic
(540)
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(111) 294120
(220) 2016 07 11
(210) 458993
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) CZAPIEWSKA‑ZEJDEN ELŻBIETA WIELKOPOLSKI INSTYTUT
PSYCHOTERAPII WIP, Poznań, PL.
(540) WIELKOPOLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII WIP
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, żółty, ciemnożółty
(531) 02.01.23, 27.05.01, 27.01.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, w tym
w szczególności: badanie rynku, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w zakresie organi‑
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie zarządzania personalnego, pomoc przy zarządzaniu przed‑
siębiorstwami przemysłowymi i handlowymi, rekrutacja personelu,
usługi doradcze związane z zarządzaniem działalnością gospodar‑
czą, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kul‑
turalna, w tym w szczególności: doradztwo zawodowe (porady w za‑
kresie edukacji lub kształcenia), informacje o edukacji, kształcenie
praktyczne (pokazy), organizowanie i prowadzenie konsultacji, tre‑
ningów, warsztatów i kursów w zakresie psychoedukacji i psychote‑
rapii (kompetencji psychologicznych oraz umiejętności społecznych
np. komunikacji, asertywności, integracji, negocjacji), organizowanie
i prowadzenie seminariów w zakresie psychoedukacji i psychotera‑
pii, organizowanie i prowadzenie konferencji w zakresie psychoedu‑
kacji i psychoterapii, organizowanie i prowadzenie sympozjów w za‑
kresie psychoedukacji i psychoterapii, 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: badania psychologiczne, doradztwo psychologicz‑
ne, konsultacje psychologiczne, opieka psychologiczna, porady psy‑
chologiczne, psychoterapia, usługi psychologów, usługi psychotera‑
peutyczne.
(111) 294121
(220) 2016 07 11
(210) 458994
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) RHIN‑BAC
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 19.03.01, 19.03.15, 19.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety.
Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 02.07.23, 26.11.01, 01.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, suple‑
menty diety dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego.

(111) 294122
(220) 2016 07 11
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 458996
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(540) SMUKEE HOME
(540)

(531) 26.01.03, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 20 pościel, materace, poduszki, 24 tekstylia i wyroby
tekstylne, nie zawarte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy,
bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły
tekstylne, pokrowce i narzuty na meble, tkaniny, tekstylne artykuły
kąpielowe, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, wyroby tek‑
stylne i substytuty wyrobów tekstylnych, zasłony, poszewki dekora‑
cyjne, poduszki i kołdry z wypełnieniem syntetycznym jak i natural‑
nym, koce piknikowe, 27 dywany, chodniki, kobierce, dywaniki, maty
i wykładziny, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, obicia
ścienne (nie z materiałów tekstylnych), pokrycia ścian i sufitów.
(111) 294123
(220) 2016 07 11
(210) 458999
(151) 2017 01 12
(441) 2016 08 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE PERFEXIM LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) P
(540)

(531) 27.05.21, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 6 ręczne zawory metalowe, zawory wodociągowe me‑
talowe, metalowe zawory do rur wodociągowych, metalowe zawory
do grzejników [inne niż termostatyczne), zawory metalowe do stero‑
wania przepływem gazów w rurociągach, zawory metalowe do ste‑
rowania przepływem cieczy w rurociągach, metalowe koła pasowe,
sprężyny i zawory [z wyjątkiem elementów maszyn], rury, rurki i prze‑
wody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, zawo‑
ry z metalu (inne niż części maszyn), w tym ze stopów stali i tytanu,
metalowe drobne wyroby, metalowe złączki do rur, zaciski metalowe,
7 metalowe złącza do rur, pompy obiegowe, pompy wodne, nożyce
ręczne, elektryczne, maszyny, narzędzia i urządzenia do mocowa‑
nia i łączenia, maszyny zaciskowe, 11 zawory prysznicowe, zawory
termostatyczne, zawory kulowe, zawory do rur, zawory mieszające
[krany], zawory mieszające prysznicowe, zawory kontroli poziomu,
zawory [akcesoria hydraulicznej, zawory mieszające [kurki], zawo‑
ry do grzejników, zawory bezpieczeństwa do wodociągów, zawory
do rur wodociągowych, zawory do kontroli wody, zawory do grzejni‑
ków [termostatyczne], zawory regulujące poziom w zbiornikach, za‑
wory bezpieczeństwa do urządzeń wodnych, zawory do grzejników,
zawory jako części grzejników, zawory do grzejników [termostatycz‑
ne], pisuary [armatura sanitarna], armatura do kąpieli parowych, kurki
czerpalne [armatura wodociągowa], armatura łazienkowa do kontroli
wody, sanitarna armatura spustowa do wanien, sanitarna armatura
spustowa do umywalek, sanitarna armatura spustowa do bidetów,
sanitarna armatura spustowa do pryszniców, sanitarna armatura
spustowa do rurociągów ściekowych, baterie prysznicowe, baterie
kranowe, baterie do wanien, baterie do umywalek, jednouchwytowe
baterie umywalkowe, baterie sztorcowe do umywalek, rozpylacze na‑
kładane na baterie łazienkowe, baterie mieszające do umywalek [kur‑
ki], baterie mieszające do rur wodociągowych, akcesoria łazienkowe,
regulatory temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników cen‑
tralnego ogrzewania, czujniki temperatury [zawory termostatyczne]
do grzejników centralnego ogrzewania, osprzęt do wanien, osprzęt
do bidetów, osprzęt do celów sanitarnych, osprzęt do odprowadza‑
nia wody, osprzęt sanitarny do przewodów wodociągowych, osprzęt
do wanien z masażem, osprzęt do natrysków [części instalacji prysz‑
nicowych], osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do umywa‑
lek, osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do wanien, osprzęt
do wyłapywania i usuwania odpadów do wyrobów sanitarnych, roz‑
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pylacze nakładane na baterie łazienkowe, akcesoria do pryszniców,
spłuczki ustępowe, spłuczki do pisuarów, deski sedesowe, deski se‑
desowe z automatycznym wymiennikiem podkładek higienicznych,
miski i deski klozetowe sprzedawane w zestawie, urządzenia prysz‑
nicowe, metalowe korki do zlewów, metalowe korki do umywalek,
metalowe korki do wanien, węże prysznicowe, węże prysznicowe
do ręcznych pryszniców, dozowniki środków odkażających w toa‑
letach, dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, automa‑
tyczne instalacje spłukujące do pisuarów, metalowe węże elastyczne
zwijane [części instalacji sanitarnych], słuchawki będące akcesoriami
do pryszniców, 17 rury giętkie, izolacja do rur, niemetalowe złączki rur,
niemetalowe przedłużenia rur, uszczelki do rur, wsporniki rur izolowa‑
nych, niemetalowe rury podziemne, niemetalowe rury wężowe, rury
giętkie niemetalowe, niemetalowe złącza rurowe, łączniki rurowe nie‑
metalowe, niemetalowe połączenia rurowe, niemetalowe dwuzłączki
rurowe, niemetalowe przedłużenia rur [części sztywnych rur wodo‑
ciągowych, niemetalowe połączenia rurowe [części sztywnych rur
wodociągowych], 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak:
ręczne zawory metalowe, zawory wodociągowe metalowe, metalo‑
we zawory do rur wodociągowych, metalowe zawory do grzejników
[inne niż termostatyczne], zawory metalowe do sterowania przepły‑
wem gazów w rurociągach, zawory metalowe do sterowania przepły‑
wem cieczy w rurociągach, metalowe koła pasowe, sprężyny i zawory
[z wyjątkiem elementów maszyn], rury, rurki i przewody giętkie i wy‑
posażenie do nich, w tym zawory, metalowe, zawory z metalu {inne
niż części maszyn), w tym ze stopów stali i tytanu, metalowe drobne
wyroby, metalowe złączki do rur, zaciski metalowe, metalowe złącza
do rur, pompy obiegowe, pompy wodne, nożyce ręczne, elektryczne,
maszyny, narzędzia i urządzenia do mocowania i łączenia, maszyny
zaciskowe, zawory prysznicowe, zawory termostatyczne, zawory ku‑
lowe, zawory do rur, zawory mieszające [krany], zawory mieszające
prysznicowe, zawory kontroli poziomu, zawory [akcesoria hydraulicz‑
ne], zawory mieszające [kurki], zawory do grzejników, zawory bezpie‑
czeństwa do wodociągów, zawory do rur wodociągowych, zawory
do kontroli wody, zawory do grzejników [termostatyczne], zawory
regulujące poziom w zbiornikach, zawory bezpieczeństwa do urzą‑
dzeń wodnych, zawory do grzejników, zawory jako części grzejników,
zawory do grzejników [termostatyczne], pisuary [armatura sanitarna],
armatura do kąpieli parowych, kurki czerpalne [armatura wodocią‑
gowa], armatura łazienkowa do kontroli wody, sanitarna armatura
spustowa do wanien, sanitarna armatura spustowa do umywalek,
sanitarna armatura spustowa do bidetów, sanitarna armatura spu‑
stowa do pryszniców, sanitarna armatura spustowa do rurociągów
ściekowych, baterie prysznicowe, baterie kranowe, baterie do wa‑
nien, baterie do umywalek, jednouchwytowe baterie umywalkowe,
baterie sztorcowe do umywalek, rozpylacze nakładane na baterie ła‑
zienkowe, baterie mieszające do umywalek [kurki], baterie mieszające
do rur wodociągowych, akcesoria łazienkowe, regulatory temperatu‑
ry [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania,
czujniki temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników central‑
nego ogrzewania, osprzęt do wanien, osprzęt do bidetów, osprzęt
do celów sanitarnych, osprzęt do odprowadzania wody, osprzęt sa‑
nitarny do przewodów wodociągowych, osprzęt do wanien z masa‑
żem, osprzęt do natrysków [części instalacji prysznicowych], osprzęt
do wyłapywania i usuwania odpadów do umywalek, osprzęt do wy‑
łapywania i usuwania odpadów do wanien, osprzęt do wyłapywania
i usuwania odpadów do wyrobów sanitarnych, rozpylacze nakładane
na baterie łazienkowe, akcesoria do pryszniców, spłuczki ustępowe,
spłuczki do pisuarów, deski sedesowe, deski sedesowe z automatycz‑
nym wymiennikiem podkładek higienicznych, miski i deski klozetowe
sprzedawane w zestawie, urządzenia prysznicowe, metalowe korki
do zlewów, metalowe korki do umywalek, metalowe korki do wa‑
nien, węże prysznicowe, węże prysznicowe do ręcznych pryszniców,
dozowniki środków odkażających w toaletach, dozowniki środków
dezynfekujących do łazienek, automatyczne instalacje spłukujące
do pisuarów, metalowe węże elastyczne zwijane [części instalacji sa‑
nitarnych], słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, rury giętkie,
izolacja do rur, złączki [niemetalowe-] rur, niemetalowe przedłużenia
rur, uszczelki do rur, wsporniki rur izolowanych, niemetalowe rury
podziemne, niemetalowe rury wężowe, rury giętkie niemetalowe,
niemetalowe złącza rurowe, łączniki rurowe niemetalowe, połączenia
rurowe (niemetalowe-), niemetalowe dwuzłączki rurowe, niemetalo‑
we przedłużenia rur [części sztywnych rur wodociągowych, niemeta‑
lowe połączenia rurowe [części sztywnych rur wodociągowych].
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(111) 294124
(220) 2016 07 11
(210) 459000
(151) 2017 01 18
(441) 2016 09 26
(732) DZIEWIĄTKOWSKI MICHAŁ AMI PLAY F.W., Częstochowa, PL.
(540) belove
(510), (511) 18 artykuły dla zwierząt: smycze, obroże, haltery‑uzdy
treningowe, szelki, ubranka zwierzęce, uprzęże, uzdy, saszetki, arty‑
kuły odzieżowe dla koni, torby na zakupy, torby myśliwskie, teczki
szkolne, wszystkie zawarte w tej klasie, 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe, zabawki dla zwierząt domowych, 31 karma dla zwierząt.
(111) 294125
(220) 2016 07 12
(210) 459034
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) JP PROFI COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski, PL.
(540) AlleBeauty
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoróżowy
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 dezodoranty do użytku osobistego, wyroby kosme‑
tyczne, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, preparaty do mycia,
dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu,
preparaty do golenia, płyny po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecz‑
nicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, perfumy, wody kolońskie,
kremy kosmetyczne, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty
do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lakiery do włosów, olejki
perfumeryjne, pasty, proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci,
toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wy‑
szczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, wody termalne,
kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne
wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki,
szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy
do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze do pa‑
znokci, kosmetyki do opalania, płyny i proszki do prania, płyny
do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, kosmety‑
ki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, saszetki zapachowe
do bielizny, środki do namaczania bielizny, chusteczki nasączane pły‑
nami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, krochmal, prepara‑
ty do mycia, mydła, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące
i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór,
preparaty do polerowania, 8 ręczne urządzenia i przybory kosme‑
tyczne, nożyczki, cążki, pilniki do paznokci, polerki do paznokci, pe‑
cety, szczypce kosmetyczne, osełki, maszynki do golenia i strzyżenia,
nożyki do golenia, zestawy do manicure, brzytwy, przybory ręczne
do układania włosów, grzebienie, maszynki do strzyżenia włosów,
żyletki, depilatory, przybory do depilacji, zalotki do rzęs, zestawy
do manicure, zestawy do pedicure, aparaty do układania włosów
nieelektryczne, 35 usługi dotyczące zarządzania i doradztwa w za‑
kresie działalności gospodarczej, handlowej, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów i prezento‑
wanie usług w celach handlowych i reklamowych, usługi reklamo‑
we i promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, roz‑
powszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, sprzedaż hurtowa i detaliczna
kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii gospodar‑
czej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych, sprzedaż za pośred‑
nictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum,
chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych.
(111) 294126
(220) 2016 07 12
(210) 459035
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) SZCZĘSNA DOMINIKA, Warszawa, PL.
(540) BURGER CHATA
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi baro‑
we, bary szybkiej obsługi, kafeterie, restauracje, restauracje samoob‑
sługowe.
(111) 294127
(151) 2017 01 10

(220) 2016 07 12
(441) 2016 09 26

(210) 459047
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(732) FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola, PL.
(540) Bye Cellulite
(510), (511) 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, rajstopy,
pończochy, skarpetki, 35 reklama, usługi marketingowe i doradcze,
organizacja targów i wystaw.
(111) 294128
(220) 2016 07 12
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) TABIŃSKI JAN PPH TAST, Szczecin, PL.
(540) ulubione
(540)

(210) 459053

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabia‑
łu, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych),, 30 batony zbożowe i energe‑
tyczne, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy [produkty zbożowe], chleb,
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, czekolada, herbata, kanapki, kasze, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, keczup, kminek, krakersy, lizaki, lody, maca,
mąka, makarony, mieszanki do chleba, mieszanki do ciast, mrożone
ciasto (masa do pieczenia), muesli, octy, pierniczki, płatki zbożowe,
przekąski na bazie zbóż, przyprawy, ryż, sól, sosy, syropy i melasa,
wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, zboża, żelki, 31 pło‑
dy rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne.
(111) 294129
(220) 2016 07 12
(210) 459056
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) EL‑PLUS UNIA HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) EL‑Plus
(510), (511) 35 usługi związane z prowadzeniem hurtowni w dzie‑
dzinie elektrycznej, artykułów przemysłowych, artykułów rolno
‑spożywczych, narzędzi, części, podzespołów motoryzacyjnych, urzą‑
dzeń oraz części zamiennych i akcesoriów dla górnictwa, hutnictwa,
budownictwa, rolnictwa, lotnictwa, przemysłu spożywczego, konfek‑
cyjnego, chemicznego, elektronicznego, meblarskiego i stoczniowe‑
go, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów,
pomocy przy zawieraniu umów, prowadzenie interesów polegających
na reprezentowanie osób trzecich przy prowadzeniu negocjacji, usługi
związane z prowadzeniem agencji eksportowo‑importowej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej w tym usług logistycz‑
nych, 36 usługi związane z prowadzeniem pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, usługi związane z prowadzeniem obrotu finan‑
sowego, usługi związane z pośrednictwem kupna‑sprzedaży i najmu
nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi związane z wyceną
do celów fiskalnych, 37 usługi związane z antykorozyjnym zabezpie‑
czaniem pojazdów
‑bieżnikowaniem opon, wykonywanie blacharki,
wypożyczanie sprzętu budowlanego, pełnienie nadzoru budowla‑
nego, udzielanie informacji o materiałach budowlanych, czyszczenie
budynków‑powierzchni zewnętrznych, czyszczenie pojazdów, usłu‑
gi związane z eksploatacją kopalń, instalowanie, naprawa i pomiary
urządzeń elektrycznych, gipsowanie, usługi w zakresie instalatorstwa
wodno‑kanalizacyjnego, budowanie domów i fabryk, instalacja i napra‑
wa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi związane z izolacją budynków,
wynajmowanie kopiarek, malowanie, montaż rusztowań, usługi murar‑
skie, usługi związane z obsługą pojazdów, smarowanie pojazdów, rege‑
neracja maszyn zużytych i uszkodzonych, rozbiórka budynków, usługi
związane z prowadzeniem stacji obsługi samochodów, tapetowanie,
instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, wulkanizacja
opon‑naprawa, 39 usługi związane z prowadzeniem biur turystycz‑
nych, organizowanie wycieczek, usługi związane z magazynowaniem
i składem towarów, wynajmowanie magazynów, organizowanie po‑
dróży, transport pasażerski, usługi spedycyjne, wynajmowanie pojaz‑
dów, 42 projektowanie konstrukcji pawilonów targowych i sklepów,
usługi związane z badaniami technicznymi, prowadzenie doradztwa
budowlanego, wykonywanie ekspertyz inżynierskich, usługi związa‑
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ne z prowadzeniem i wdrażaniem postępu naukowo‑technicznego
w zakresie prac inżynierskich, 43 prowadzenie barów szybkiej obsługi,
usługi związane z prowadzeniem hoteli, kawiarni, restauracji oraz pro‑
wadzenie rezerwacji hotelowych, kwater i pensjonatów.

(111) 294130
(220) 2016 07 12
(210) 459057
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz, PL.
(540) TORCIK CRISTAL
(510), (511) 30 torty, torty owocowe.
(111) 294131
(220) 2016 07 13
(210) 459070
(151) 2017 01 03
(441) 2016 09 12
(732) KRASNODĘBSKA ZUZANNA ANNA, Warszawa, PL.
(540) wishbone
(540)

(531) 02.09.22, 27.05.01
(510), (511) 14 amulety, biżuteria ze złota i srebra, biżuteria, biżuteria
komórkowa, bransoletki [biżuteria], bransoletki do zegarków, bre‑
loczki, breloczki do kluczy ozdobne, broszki, futerały do stosowania
w zegarmistrzostwie, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne,
ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, kolczyki, koperty do ze‑
garków, koraliki do robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], łańcusz‑
ki do zegarków, medale, medaliony [biżuteria], metale szlachetne,
nieprzetworzone lub półprzetworzone, miedziane żetony, monety,
naszyjniki [biżuteria], obrączki [biżuteria], obudowy [skrzynki] do ze‑
garków, ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, ozdoby do kape‑
luszy z metali szlachetnych, ozdoby z bursztynu, paski do zegarków,
perły [biżuteria], pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], pu‑
dełka z metali szlachetnych, spinki do krawatów, spinki do mankie‑
tów, srebro, nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych,
biżuteria ze sztrasowego szkła [imitacje drogich kamieni], tarcze ze‑
garów i zegarków, wskazówki zegarów i zegarków, zegarki, szkiełka
do zegarków, zegarki na rękę, zegary, zegary i zegarki elektryczne,
złoto, nieprzetworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię.
(111) 294132
(220) 2016 07 13
(210) 459084
(151) 2017 01 25
(441) 2016 09 26
(732) HORIEN MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski, PL.
(540) HORIEN
(510), (511) 5 roztwory do pielęgnacji soczewek kontaktowych,
9 szkła kontaktowe, soczewki kontaktowe.
(111) 294133
(220) 2016 07 13
(210) 459086
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) KONTUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czechowice‑Dziedzice, PL.
(540) SPEDYCJA K KONTUR
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01, 26.04.11
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje celne,
agencje mieszkaniowe [nieruchomości], agencje nieruchomości, agen‑
cje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, oszacowanie ma‑
jątku nieruchomego [wycena], zarządzanie majątkiem nieruchomym,
dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, po‑
średnictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czynszów,
ubezpieczenia, ubezpieczenia morskie, ubezpieczenia zdrowotne, wy‑
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najem mieszkań, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomiesz‑
czeń biurowych [nieruchomości], 39 transport, transport drogowy,
dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie paczek, dostar‑
czanie towarów [zaopatrzenie], dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, fracht, fracht [przewóz towarów], holowanie, infor‑
macja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, usługi kierowców,
logistyka transportu, magazynowanie, informacja o magazynowaniu,
przechowywanie towarów, maklerstwo transportowe, organizowanie
wycieczek, pakowanie produktów, pakowanie towarów, przeładunek
towarów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc na parkin‑
gach, pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróże, wypożyczanie po‑
jazdów, pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu [holowanie],
pośrednictwo frachtowe, transport powietrzny, transport promowy,
przenoszenie, przewóz bagaży, usługi przeprowadzki, przewożenie ła‑
dunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu,
rozładunek, transport samochodowy, transport przedmiotów warto‑
ściowych, składowanie, składowanie towarów, spedycja, pośrednictwo
w transporcie, rezerwacja transportu, usługi nawigacji transportu, trans‑
port pasażerski, transport podróżnych, turystyka [zwiedzanie], usługi
kurierskie [listy lub towary], organizowanie wycieczek, wynajmowanie
magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie kon‑
tenerów magazynowych, wypożyczanie samochodów.

(111) 294134
(220) 2016 07 14
(210) 459109
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Savoy
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe, 19 nie‑
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa‑
rów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe, nieme‑
talowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i ku‑
powanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży
wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 294135
(220) 2016 07 14
(210) 459110
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Sevilla
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, 19 niemetalowe pokrycia da‑
chowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, miano‑
wicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich,
blacha, blachodachówka, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt
niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe w sposób umożliwia‑
jący ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach,
w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wy‑
mienionych towarów.
(111) 294136
(220) 2016 07 14
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) KALINOWSKA DOROTA, Warszawa, PL.
(540) belle allure Day Spa
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, biały
(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12

(210) 459115
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(510), (511) 44 aromaterapia, fizjoterapia, usługi świadczone w klini‑
kach medycznych, manicure, usługi masażów w salonach piękności,
salony fryzjerskie, salony piękności, usługi wizażystów.

(111) 294137
(220) 2016 07 14
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) EURO‑NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZŁ Gwarancja niższej ceny
(540)

(210) 459116

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 pełne pojemniki z tonerem do drukarek i fotokopiarek,
tusze drukarskie, mieszanki drukarskie [tusz], 6 kraty [ruszty] metalo‑
we, foremki do lodu metalowe, 7 przyrządy do woskowania i polero‑
wania butów elektryczne, krajalnice do chleba, maszyny i urządzenia
do czyszczenia [elektryczne], urządzenia do czyszczenia parowe,
urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, drukarki 3D, ma‑
szyny i urządzenia elektryczne do prania dywanów, młynki do kawy
inne niż o napędzie ręcznym, maszyny do wyżymania bielizny [su‑
szarki], maszynki do siekania mięsa, miksery elektryczne do celów
domowych, młynki do użytku domowego Inne niż ręczne, młynki
domowe elektryczne, maszyny do nadmuchu, urządzenia elektro‑
mechaniczne do przygotowywania napojów, noże [części maszyn],
noże elektryczne, nożyce elektryczne, obieraczki [maszyny], obra‑
biarki, odkurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania
perfum lub środków dezynfekcyjnych, torby do odkurzaczy, węże
do odkurzaczy, ostrza [części maszyn], otwieracze do puszek [elek‑
tryczne], wyciskacze do owoców elektryczne domowe, maszyny
do pakowania, urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania
[elektryczne], młynki do pieprzu inne niż ręczne, pralki, prasownice,
roboty kuchenne elektryczne, urządzenia do ssania powietrza,
szczotki elektryczne, maszyny do szycia, uchwyty [części maszyn],
wirówki [maszyny], wirówki [młynki], wirówki mleczarskie, zmywarki
naczyń, maszyny do zszywania, urządzenia elektromechaniczne
do produkcji żywności, 8 przybory do depilacji elektryczne lub nie‑
elektryczne, zestawy do golenia, krajarki do jaj nieelektryczne, krajar‑
ki do jarzyn, krajarki do sera nieelektryczne, przybory ręczne do krę‑
cenia włosów, zestawy służące do manicure, maszynki do golenia
elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elek‑
tryczne i nieelektryczne, noże do maszynek do mięsa [narzędzia],
noże do otwierania konserw [nieelektryczne], noże do otwierania
ostryg, noże do palet, noże do pizzy, nieelektryczne, noże do warzyw,
nożyce, nożyce ogrodnicze, przyrządy nożycowe ręczne, przyrządy
do ostrzenia, ostrza nożyc, otwieracze do puszek [nieelektryczne],
ręczne narzędzia do zbierania owoców, gilotynki do paznokci elek‑
tryczne lub nieelektryczne, polerki do paznokci [elektryczne lub nie‑
elektryczne], zestawy do pedicure, pęsety, szczypce do depilacji, pę‑
sety, szczypce do wycinania skórek, pilniki [narzędzia], pilniki
do paznokci, elektryczne, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], ma‑
szynki do strzyżenie brody, tasaki do siekania mięsa [ręczne], tłuczki
do tłuczenia, ubijaki [narzędzia], tasaki do warzyw, wytłaczarki, go‑
frownice [narzędzia], żelazka do karbowania [gofrowania], żelazka
do szkliwienia [glazurowania], żelazka profilowe [formierskie], żyletki,
żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne, 9 akumulatory elektryczne,
alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alkoholomierze, ampe‑
romierze, anteny, aparaty fotograficzne, automatyczne sekretarki,
baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie
galwaniczne, lampy błyskowe stosowane w fotografice, celki akumu‑
latorowe, celowniki fotograficzne, ciemnie fotograficzne, czytniki ko‑
dów kreskowych, czytniki znaków optycznych, urządzenia elektrycz‑
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ne do dozorowania, urządzenia do dozowania, drukarki
komputerowe, druty [przewody] elektryczne, druty [przewody] tele‑
foniczne, druty [przewody] telegraficzne, dyktafony, dyski do reje‑
stracji dźwięku, dyski kompaktowe [audio‑wideo], dyski kompakto‑
we [CD
‑ROM
‑y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski
optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych, dzwonki
[urządzenia ostrzegające], urządzenia do transmisji dźwięku, ekrany
[fotografika], ekrany projekcyjne, elektroniczne pióra świetlne [ekra‑
nopisy], elektryczne Instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne
urządzenia kontrolno‑sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe,
etykietki na towarach elektroniczne, wykrywacze fałszywych monet,
filmy animowane, rysunkowe, filtry [fotografika], filtry promieni ultra‑
fioletowych do fotografiki, suszarki do klisz fotograficznych, fotoko‑
piarki, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, gaśnice, gło‑
śniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne],
gramofony, Igły gramofonowe, urządzenia do wymiany igieł gramo‑
fonów, instalacje elektryczne, Interfejsy komputerowe [informatyka],
kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne [światłowo‑
dy], kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, drukarki do kom‑
puterów, komputery przenośne, urządzenia do komunikacji we‑
wnętrznej, kuwety fotograficzne, kwasomierze do akumulatorów,
lampy błyskowe [fotografia], lampy ciemniowe [fotografika], lasery
nie do celów medycznych, liczniki, lornetki, magnetofony taśmowe,
magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych,
maszyny księgujące, maszyny sumujące, megafony, mierniki [przy‑
rządy pomiarowe], wyzwalacze migawki [fotografice], migawki [foto‑
grafika], mikrofony, mikroprocesory, mikroskopy, modemy, monitory
[programy komputerowe], monitory ekranowe, myszy [Informatyka],
nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, na‑
pędy dyskowe [informatyka], napędy dysków do komputera, neony
reklamowe, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki in‑
formacji, optyczne nośniki Informacji, nośniki płyt ciemniowych [fo‑
tografika], notesy elektroniczne, obiektywy [soczewki] [optyka], ocie‑
kacze do suszenia prac fotograficznych [suszarki], odbiorniki
[audio‑i wideo], suszarki do odbitek fotograficznych, urządzenia słu‑
żące do nabłyszczanie odbitek fotograficznych, przyrządy do pomia‑
ru odległości, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarza‑
cze płyt kompaktowych, optyczne nośniki danych, osłony końcówek
[wyjść] elektrycznych, osłony obiektywów [optyka], osobiste urzą‑
dzenia stereofoniczne, baterie do oświetlenia, pamięci komputero‑
we, plotery [pisaki x‑y], płyty fonograficzne, podkładki pod myszy
komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem,
powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji prze‑
wodów elektrycznych, poziomnice, prędkościomierze do pojazdów,
procesory [centralne jednostki przetwarzania], programy gier kom‑
puterowych, programy komputerowe [software ładowalny], progra‑
my komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, na‑
grane, przekaźniki i przełączniki elektryczne, przenośny radiowy
sprzęt nadawczo‑odbiorczy, przetwornice elektryczne, przewodniki
elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przewody
magnetyczne, przezrocza [fotografika], przyciski do dzwonków, przy‑
rządy do rejestrowania odległości, przyrządy nawigacyjne, przysłony
[fotografika], radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, radio
pagery, ramiona gramofonowe, ramki do przezroczy, reduktory
[elektryczność], regulatory prędkości do gramofonów, regulatory
świateł scenicznych, rzutniki do slajdów, skrzynki akumulatorowe,
skrzynki na baterie, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, sprzęt
radiotelefoniczny, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sta‑
tywy do aparatów fotograficznych, styki elektryczne, syreny, szafki
na głośniki, szyldy [znaki] świecące, ściemniacze światła [regulatory]
elektryczne, światła błyskowe stosowane jako sygnały świetlne, tabli‑
ce ogłoszeń elektroniczne, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub me‑
chaniczne, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, przy‑
rządy rozmagnesowujące do taśm magnetycznych, taśmy wideo,
telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony przenośne, telegrafy
[aparaty], telekopiarki, translatory elektroniczne kieszonkowe, trój‑
nogi do aparatów fotograficznych, tuby do głośników, tuleje złączo‑
we do kabli elektrycznych, urządzenia diagnostyczne‑nie do celów
medycznych, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia
płyt fonograficznych, urządzenia do czyszczenia płyt gramofono‑
wych, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fotokopiowania,
urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do liczenia i sortowania pie‑
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niędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urzą‑
dzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do na‑
błyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do namierzania
dźwięku [sonometry], urządzenia do nauczania, urządzenia do nawi‑
gacji satelitarnej, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia
do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urzą‑
dzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych,
urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do wa‑
żenia, urządzenia do wyważania, urządzenia elektrodynamiczne
do zdalnego sterowania, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów
[komputery pokładowe], urządzenia telefoniczne, urządzenia telewi‑
zyjne, wagi, wagi do listów, wagi laboratoryjne, wideofony, wolto‑
mierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki prędko‑
ści, wskaźniki temperatury, wykrywacze dymu, wyzwalacze migawek
[fotografia], wzmacniacze, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski
przewodów [elektryczność], zegary kontrolne [czasomierze rejestru‑
jące], złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne,
11 aparatura i instalacje chłodnicze, centralne ogrzewanie, nawilża‑
cze do grzejników, chłodnicze lady, lampki elektryczne na choinki,
czajniki elektryczne, aparatura do dezynfekcji, świecące numery
do domów, dozowniki środków odkażających w toaletach, instalacje
do dystrybucji wody, dywany ogrzewane elektrycznie, ekspresy
do kawy elektryczne, elektryczne lampy, filtry do kawy elektryczne,
filtry do wody pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji, formy do wy‑
piekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne,
frytownice elektryczne, bojlery gazowe, zapalarki do gazu, lampy ga‑
zowe, palniki gazowe, gofrownice [elektryczne], urządzenia i instala‑
cje do gotowania, grill elektryczny [wyposażenie kuchenne], grille,
grzejące płyty, grzejniczki kieszonkowe, nawilżacze do grzejników
centralnego ogrzewania, grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne,
urządzenia do podgrzewania kleju, urządzenia do klimatyzacji, koce
podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, komory chłod‑
nicze, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, sprzęt kuchenny elektryczny,
lady chłodnicze, lampy, reflektory, lampy do aparatów projekcyjnych,
lampy do układania włosów, lampy elektryczne, lampy oświetlenio‑
we, lampy wyładowcze elektryczne, rurowe, do oświetlenia, latarki,
latarki kieszonkowe, lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania
lodu, lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia do chłodze‑
nia mleka, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, ogrze‑
wacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do opalania,
opiekacze do chleba, osuszacze, oświetlenie, lampy, oświetlenie sufi‑
towe, aparaty do suszenia owoców, urządzenia do palenia kawy, pal‑
niki gazowe, nakładki do palników gazowych, palniki kuchenek, pie‑
cyki do podgrzewania wody, piekarniki, wyposażenie do piekarników,
piece piekarskie, płyty grzejne, instalacje do podgrzewaczy, pod‑
grzewacze narzędzi z żelaza, podgrzewacze powietrza, podgrzewa‑
cze talerzy, podgrzewacze wody [aparatura], poduszki elektryczne
nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, urządzenia służące
do podgrzewania powietrza, urządzenia służące do chłodzenia po‑
wietrza, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy służące do promie‑
nie ultrafioletowego inne niż do celów leczniczych, rożen [wyposaże‑
nie kuchenne], ruszty piecowe, sprzęt kuchenny, elektryczny, suszarki
do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywal‑
kach, aparatura służąca do suszenia, szafy chłodnicze, szuflady pieco‑
we, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne,
tostery, lampy służące do układanie włosów, urządzenia do chloro‑
wania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia
do kąpieli, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia elektryczne
do robienia jogurtu, urządzenia jonizujące do oczyszczania powie‑
trza lub wody, aparatura i urządzenia do uzdatnianie wody, aparatura
do wentylacja [klimatyzacja], wentylatory [klimatyzacja], urządzenia
do filtrowania wody, zamrażarki, zapalniczki do gazu, zlewozmywaki,
urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, żarniki do lamp, elek‑
tryczne, żarniki do ogrzewania, elektryczne, palniki żarowe, żarówki
elektryczne, 14 bransoletki do zegarków, budziki, chronografy [ze‑
garki], przyrządy do chronometrii, chronometry [zegary o dużej do‑
kładności], łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarków, me‑
chanizmy do zegarów i zegarków, sprężyny do zegarków, tarcze
zegarów i zegarków, wskazówki zegarów i zegarków, zegarki, zegary,
zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące [ze‑
gary wzorcowe], 15 altówki, cymbały, dzwonki ręczne [instrumenty
muzyczne], flety, flety bambusowe, futerały na instrumenty muzycz‑
ne, gitary, gongi, harf, struny do harfy, harmonie ręczne, instrumenty
muzyczne elektroniczne, instrumenty strunowe [muzyka], kamerto‑
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ny, katarynki, klapki do Instrumentów muzycznych, klarnety, klawia‑
tury instrumentów muzycznych, klawisze instrumentów muzycz‑
nych, kołki do instrumentów muzycznych, kontrabasy, kornety,
mandoliny, miechy do instrumentów muzycznych, młoteczki do stro‑
jenia, naciąg perkusyjny, statywy do nut, oboje, okaryny, organki
[harmonijki ustne], organy, pałki perkusyjne, pedały do instrumen‑
tów muzycznych, perforowane taśmy muzyczne, pianina, klawisze
do pianin, struny do pianin, piszczałki do organów, plektrony, płytki
do szarpania strun [kostki, plektrony], podkładki pod brodę do skrzy‑
piec, podstawki do instrumentów muzycznych [kobyłki], pozytywki,
puzony [instrumenty muzyczne], regulatory natężenia dźwięku
do pianin mechanicznych, rogi [instrumenty muzyczne], saksofony,
skóra na bębny, skrzypce, smyczki do instrumentów muzycznych,
statywy do Instrumentów muzycznych, statywy do nut, stroiki, stru‑
ny do instrumentów muzycznych, syntezatory muzyczne, szeng
[chiński instrument dęty], tamburyny, taśmy muzyczne [perforowane
taśmy muzyczne, pianina], tłumiki do Instrumentów muzycznych,
trąbki [Instrumenty muzyczne], trąbki, rogi, trójkąty [instrumenty
muzyczne], urządzenia do odwracania kartek w zeszytach z nutami,
ustniki Instrumentów muzycznych, 16 albumy, broszury, bloki do pi‑
sania, bloki rysunkowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, pokrow‑
ce do drukarek z materiałów nietekstylnych, taśmy nasączone tuszem
do drukarek komputerowych, filtry do kawy papierowe, materiały
piśmienne, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, papier
do pakowania, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, przyrządy do pisania, przybory szkolne [ar‑
tykuły piśmienne], torebki do gotowania w kuchniach mikrofalo‑
wych, 18 aktówki, teczki, chusty do noszenia niemowląt, nosidełka
do noszenia dzieci, etui na klucze, kije do parasoli, kijki do trekkingu,
kuferki, kuferki na kosmetyki [bez wyposażenia], kufry bagażowe, la‑
ski, rączki do lasek spacerowych, uchwyty do lasek spacerowych,
lasko‑krzesełka, rzemyki do łyżew, myśliwskie torby [akcesoria do po‑
lowań], teczki na nuty, obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, para‑
sole, pokrowce na parasole, skórzane pasy, torby plażowe, plecaki
turystyczne, pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, pudełka
z fibry, pudła skórzane na kapelusze, rączki do parasoli, rączki wali‑
zek, siatki na zakupy, sportowe torby, teczki i torby szkolne, tornistry
szkolne, teki, dyplomatki, torby alpinistyczne, torby na kółkach, torby
na ubranie [podróżne], torby skórzane na narzędzia, bez zawartości,
torby sportowe, torby turystyczne, walizki, rączki do walizek, wizy‑
towniki, 20 ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożyw‑
czych, meble biurowe, kapsle do butelek niemetalowe, korki do bute‑
lek, stojaki do butelek, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub
gumy, zamknięcia do butelek niemetalowe, chodziki dla dzieci, stoja‑
ki na czasopisma, łóżeczka dla małych dzieci, fotele, fotele fryzjerskie,
haczyki niemetalowe na odzież, haki do zasłon, zaciski do kabli nie‑
metalowe, kadzie drewniane do zlewania wina, kanapy, stojaki na ka‑
pelusze, karimaty, karnisze do zasłon, kojce dla dzieci, maty do koj‑
ców dziecięcych, kołyski, kredensy, krzesła, podpory pod książki,
leżaki, łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, konstrukcje drew‑
niane łóżek, sprzęt do łóżek niemetalowy, łóżka, stoliki pod maszyny
do pisania, maszyny do pisania (stoliki pod-), materace, maty do koj‑
ców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty wyjmowane
do zlewów, meble biurowe, meble metalowe, meble szkolne, półki
meblowe, kije do mioteł niemetalowe, poduszki nadmuchiwane po‑
wietrzem nie do celów leczniczych, wieszaki stojące na odzież, tabli‑
ce na ogłoszenia, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych,
stojaki na parasole, podnóżki, podpórki do roślin, poduszki, pokrow‑
ce na odzież do wieszania, półki biblioteczne, półki magazynowe,
rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety papierowe, rolety we‑
wnętrzne, rolety wewnętrzne okienne, rolety wewnętrzne okienne,
rolki do zasłon, siedzenia stanowiące meble, siedzenia metalowe,
sofy, stoliki ruchome pod komputery, stoły do masażu, stoły kreślar‑
skie, stoły metalowe, stoły warsztatowe, stopnie [schodki] niemetalo‑
we, sworznie niemetalowe, szafki, szezlongi, meble szkolne, śpiwory
kempingowe, taborety, wieszaki na ubrania, zamki nieelektryczne,
niemetalowe, zamki niemetalowe do pojazdów, 21 szczoteczki
do brwi, otwieracze do butelek, butelki chłodnicze, podgrzewacze
do butelek dla niemowląt nieelektryczne, cedzaki [przybory gospo‑
darstwa domowego], kosze na chleb, preparaty zawierające płyny
wymiennocieplne do celów gospodarstwa domowego chłodzenie
żywności, łopatki do ciasta, formy do ciasta, czajniczki do herbaty,
czajniki nieelektryczne, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], narzę‑
dzia ręczne do czyszczenia, przykrywki do dań, potraw, przyrządy
do demakijażu, deski do krojenia do kuchni, deski do prasowania, po‑
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krowce na deski do prasowania, deski pralnicze, dozowniki mydła,
dozowniki papieru toaletowego, durszlaki [przybory gospodarstwa
domowego], dysze do węży zraszających, trzepaczki do dywanów,
nie będące maszynami, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki
do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy, nieelektryczne,
elementy napinające do odzieży, elementy podtrzymujące ruszt, fil‑
try do kawy nieelektryczne, foremki do lodu, foremki do wycinania
ciasteczek, froterki do parkietów nieelektryczne, frytownice nieelek‑
tryczne, garnki do gotowania na parze, nieelektryczne, garnki ku‑
chenne, garnki kuchenne [komplety], garnki utrzymujące ciepło nie‑
elektryczne, gąbki do celów domowych, gąbki ścierne do szorowania
skór, gąsiory szklane, gofrownice do ciast nieelektryczne, pędzle
do golenia, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, grille
[kuchenne], grzebienie elektryczne, grzebienie o rzadko rozstawio‑
nych zębach, serwisy do herbaty, zaparzaczki do herbaty, młynki
ręczne do kawy, serwisy do kawy, kosze do użytku domowego, kosze
na śmieci, pojemniki kuchenne, pojemniki do lodu, wiaderka do ko‑
stek lodu, łopatki [sprzęt kuchenny], łopatki [sztućce], łyżki do mie‑
szania [przybory kuchenne], łyżki wazowe, mieszadełka do koktajli,
mieszalniki nieelektryczne do celów domowych [blendery], mieszar‑
ki ręczne do sporządzania koktajli, miksery domowe nieelektryczne,
płytki zapobiegające kipieniu mleka, młynki do użytku domowego
ręczne, mopy, naczynia, dziobki do naczyń, szczotki do mycia naczyń,
koziołki pod noże na stół, nóż piekarniczy, odkurzacze nieelektrycz‑
ne, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pa‑
telnie, patery, szczoteczki do paznokci, stojaki na pędzle do golenia,
młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, koszyki piknikowe z naczy‑
niami, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podkładki na stół
pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, przyrządy do podlewania,
pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pokrowce na de‑
ski do prasowania, pokrywki do garnków, urządzenia i aparaty nie‑
elektryczne do polerowania do celów domowych, wanienki do pra‑
nia, prasy do spodni, prawidła do butów, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne, przybory kuchen‑
ne nieelektryczne, rondle, rozdrabniacze do użytku domowego nie‑
elektryczne, kuchenne ruszty, serwisy [zastawy stołowe], sita [przy‑
bory gospodarstwa domowego], sitka do herbaty, spryskiwacze,
suszarki do bielizny, stojaki do suszenie prania, syfony do wody gazo‑
wanej, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne,
szczotka mechaniczna, materiały do szczotkarstwa, szczotki
do czyszczenia pojemników, szczotki do misek klozetowych, szczotki
do mycia naczyń, szczotki do obuwia, szczotki elektryczne, z wyjąt‑
kiem części maszyn, szkło [naczynia], szkło do którego wprowadzono
cienkie przewodniki elektryczne, szkło emaliowane, szkło mleczne,
szpilki kuchenne metalowe, szufelki lub urządzenia do zbierania
okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne, szyldy z porcelany lub
ze szkła, kubły na śmieci, tace do użytku domowego, talerze, tarki
[sprzęt kuchenny], termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy,
łyżki do polewania tłuszczem kuchenne, torebki do wyciskania kre‑
mu przy dekoracji, trzepaczki do dywanów [ręczne], trzepaczki nie‑
elektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, urzą‑
dzenia mieszające do domowego użytku, nieelektryczne, formy
do wypiekania wafli nieelektryczne, wałki do ciasta domowe, przy‑
rządy do woskowania i polerowanie butów nieelektryczne, wyciska‑
cze do owoców nieelektryczne do celów domowych, zbiorniki ter‑
moizolacyjne, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze
do podlewania kwiatów i roślin, podstawki pod żelazka do prasowa‑
nia, preparaty zawierające płyny wymiennocieplne do chłodzenia
żywności do celów gospodarstwa domowego, 28 balony do zabawy,
bańki mydlane [zabawki], rękawice baseballowe, baseny kąpielowe
[zabawki], bąki [zabawki], kije bilardowe, kule bilardowe, stoły bilar‑
dowe, rękawice bokserskie, broń do szermierki, butelki do karmienia
lalek, ozdoby na choinki [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych
i słodyczy], stojaki do choinki, choinki z materiałów syntetycznych,
papierowe czapeczki na przyjęcia, deski do pływania, deski snowbo‑
ardowe, deski surfingowe, torby na narty i deski surfingowe, deski
windsurfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, gra w domino,
domki dla lalek, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, elektroniczne
tarcze, przyrządy do gimnastyki, kije golfowe, rękawice golfowe, tor‑
by na kije golfowe na kółkach lub bez, kule do gry, urządzenia do gry,
żetony do gry, gry automatyczne lub na żetony, gry planszowe, gry
przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie
(salonowe), grzechotki, haczyki wędkarskie, hantle, kije hokejowe,
hulajnogi [zabawki], huśtawki, kapiszony do pistoletów [zabawki], ka‑
poki do pływania, karty do bingo, karty do gry, klocki [zabawki], koło‑
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wrotki wędkarskie, confetti, konie na biegunach [zabawki], gry pole‑
gające na konstruowaniu, końcówki do kijów bilardowych, kręgle,
kulki do gry, kulturystyka (przyrządy stosowane w kulturystyce, ku‑
sze [artykuły sportowe], lalki, butelki do karmienia lalek, łóżka dla la‑
lek, pokoiki dla lalek, latawce, linki, żyłki wędkarskie, łuki do strzela‑
nia, łyżworolki, łyżwy, marionetki, maski [zabawki], maski teatralne,
misie pluszowe, narty, wiązania do nart, wosk do nart, pasy do pływa‑
nia, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], petardy
w kształcie cukierków, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier,
plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki, pławiki do wędkar‑
stwa, płetwy do pływania, pływaki do kąpieli i pływania, przyrządy
do ćwiczeń fizycznych, puzzle, samochody sterowane radiem [za‑
bawki], naciągi do rakiet, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie,
rękawice do gier, rolki, rowery treningowe stacjonarne, stoły do pił‑
karzyków, stoły do tenisa stołowego, śmieszne rzeczy [atrapy], tram‑
poliny, warcaby [gry], wędki, worki treningowe, wrotki, zabawki dla
zwierząt domowych, 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji infor‑
macji handlowej, usługi w zakresie prowadzenia agencji reklamowej,
usługi w zakresie analizy rynkowych, usługi w zakresie prowadzenia
badań marketingowych, usługi w zakresie prowadzenia badań opinii
publicznej, usługi w zakresie prowadzenia badań w dziedzinie dzia‑
łalności gospodarczej, usługi w zakresie wynajmowania maszyn
i urządzeń dla biura, usługi w zakresie prowadzenia biura pośrednic‑
twa pracy, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie
aranżacji dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie doradztwa
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi w zakresie doradztwa w zakresie zarządzania personelem,
usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodar‑
czą, usługi w zakresie edytorskich usługi w dziedzinie reklamy, usługi
w zakresie sporządzania prognoz ekonomicznych, ekspertyzy w za‑
kresie wydolności przedsiębiorstw, usługi w zakresie udzielania kon‑
sumentom handlowej informacji i porad [punkty informacji konsu‑
menckiej], usługi w zakresie prowadzenia księgowości, usługi
w zakresie uaktualniania materiałów reklamowych, usługi w zakresie
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych,
usługi w zakresie doradztwa dotyczącego organizowania działalno‑
ści gospodarczej, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie outsourcing [do‑
radztwo handlowe], usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi
w zakresie pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło‑
wymi lub handlowymi, usługi w zakresie pomocy w prowadzeniu
działalności gospodarczej, usługi w zakresie pozyskiwania Informacji
o działalności gospodarczej, usługi w zakresie produkcji filmów rekla‑
mowych, usługi w zakresie projektowania materiałów reklamowych,
usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie tworzenia tekstów rekla‑
mowych i sponsorowanych, usługi w zakresie uaktualniania materia‑
łów reklamowych, usługi w zakresie dekorowania wystawa sklepo‑
wych, 36 usługi w zakresie operacji bankowych, usługi w zakresie
biura informacji kredytowej, usługi w zakresie doradztwa w spra‑
wach finansowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach ubez‑
pieczeniowych, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi w za‑
kresie finansowej wyceny [ubezpieczenia, banki, nieruchomości],
usługi w zakresie udzielania informacji finansowej, usługi w zakresie
operacji finansowych, usługi w zakresie informacji o ubezpiecze‑
niach, usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi w zakresie
informacji bankowych, usługi w zakresie administrowania nierucho‑
mościami, usługi w zakresie transakcji finansowych, transfer elektro‑
niczny kapitału, tworzenie funduszów inwestycyjnych, usługi w za‑
kresie ubezpieczeń, usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego,
usługi w zakresie informacji w sprawach ubezpieczeń, usługi w zakre‑
sie umowy kredytowe połączonej ze sprzedażą ratalną [umowy kre‑
dytowej], 37 usługi w zakresie budowy pawilonów i sklepów targo‑
wych, usługi w zakresie informacji o naprawach, usługi w zakresie
instalowania i naprawy telefonów, usługi w zakresie instalowania
i naprawy urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie instalowania,
konserwacji i naprawy komputerów, usługi w zakresie montażu urzą‑
dzeń kuchennych, usługi w zakresie instalowania i naprawy urządzeń
dla chłodnictwa, usługi w zakresie napełniania pojemników z tone‑
rem, usługi w zakresie regeneracji maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, usługi w zakresie regeneracji silników zużytych lub
częściowo zniszczonych, 38 agencje informacyjne, usługi w zakresie
udzielania Informacji o telekomunikacji, usługi w zakresie komunika‑
cji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi w zakresie ko‑
munikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi w za‑
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kresie nadawania bezprzewodowego, usługi w zakresie obsługi
telekonferencji, usługi w zakresie poczty elektronicznej, usługi w za‑
kresie przesyłanie informacji, usługi w zakresie transferu strumienio‑
wego danych, usługi w zakresie transmisji plików cyfrowych, usługi
w zakresie transmisji programów radiowych, usługi w zakresie trans‑
misji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji satelitar‑
nej, usługi w zakresie udostępniania internetowego forum dyskusyj‑
nego, usługi w zakresie udostępniania połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi poczty głosowej,
usługi telefoniczne, usługi telegraficzne, usługi teleksowe, wypoży‑
czanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożycza‑
nie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń do telekopiowa‑
nia, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 39 usługi
w zakresie dostarczania towarów [zaopatrzenia], usługi w zakresie
dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, usługi
w zakresie dystrybucja gazet, usługi w zakresie dostarczania kore‑
spondencji, przesyłek, usługi w zakresie magazynowania, usługi
w zakresie informacji o magazynowaniu, usługi w zakresie pakowa‑
nia produktów, usługi w zakresie pakowania towarów, usługi w zakre‑
sie transportu przedmiotów wartościowych, usługi w zakresie dostar‑
czania przesyłek, usługi w zakresie rezerwacji transportu, usługi
w zakresie transportu samochodowego, usługi w zakresie spedycji,
usługi w zakresie dostarczania towarów, usługi w zakresie składowa‑
nia towarów, usługi w zakresie informacji o transporcie, usługi w za‑
kresie pośrednictwa w transporcie, usługi w zakresie rezerwacji trans‑
portu, usługi kurierskie [listy lub towary], wynajmowanie magazynów,
41 usługi w zakresie doradztwa zawodowego [porady w zakresie
edukacji lub kształcenia], usługi w zakresie prowadzenia studia filmo‑
wego, usługi w zakresie informacji o imprezach rozrywkowych, usłu‑
gi w zakresie komputerowego przygotowania materiałów do publi‑
kacji, usługi w zakresie organizowania i obsługi konferencji, usługi
w zakresie organizowania i obsługi kongresów, usługi w zakresie or‑
ganizowania i obsługi konkursów, usługi w zakresie organizowania
loterii, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], usługi
w zakresie wypożyczania odbiorników radiowych i telewizyjne, orga‑
nizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia koncertów, usługi w zakresie organizo‑
wania i prowadzenia seminariów, usługi w zakresie organizowania
I prowadzenia sympozjów, usługi w zakresie organizowania i prowa‑
dzenia zjazdów, usługi w zakresie pisanie tekstów innych niż rekla‑
mowych, usługi w zakresie produkcji filmów innych niż reklamowych,
usługi w zakresie produkcji filmów na taśmach wideo, usługi w zakre‑
sie produkcji mikrofilmów, usługi w zakresie produkcji programów
radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie publikowania tekstów
[innych niż teksty reklamowe], usługi w zakresie prowadzenia studia
filmowego, usługi w zakresie prowadzenia studia nagrań, usługi
w zakresie wypożyczanie sprzętu audio, 42 akwanautyka (eksplora‑
cja podwodna), usługi w zakresie analizy systemów komputerowych,
usługi w zakresie projektowania i dekoracja wnętrz, usługi w zakresie
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie doradztwa w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, usługi w zakresie dostarczania [opracowywania]
wyszukiwarek internetowych, usługi w zakresie elektronicznej kon‑
wersja danych lub programów, usługi w zakresie instalacji oprogra‑
mowania komputerowego, usługi w zakresie doradztwa w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, usługi w zakresie
projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie wypo‑
życzania komputerów, usługi w zakresie konserwacji oprogramowa‑
nia komputerowego, usługi w zakresie monitoringu systemów kom‑
puterowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi w zakresie odzyskiwania
danych komputerowych, usługi w zakresie aktualizacji oprogramo‑
wania komputerowego, usługi w zakresie instalacji oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie powielania oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie projektowania oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie wypożyczania oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron
internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie tech‑
nologii, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi w zakresie wypożyczanie serwerów [hosting].
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(111) 294138
(220) 2016 07 14
(210) 459123
(151) 2016 12 22
(441) 2016 08 29
(732) MAX‑ROL LECH, POGORZELSKI, CHOJNOWSKI,
DUCHNOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jeżewo Stare, PL.
(540) MAX‑ROL
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały, szary
(531) 15.07.01, 27.05.01, 27.01.01, 29.01.14
(510), (511) 4 oleje i smary, 7 maszyny rolnicze, ciągniki, maszyny
mechaniczne wykorzystywane w leśnictwie oraz części zamienne
do nich, mechaniczne narzędzia rolnicze i ogrodnicze, 8 ręczne na‑
rzędzia rolnicze, ogrodnicze i wykorzystywane w leśnictwie oraz ak‑
cesoria do nich, 9 akumulatory do pojazdów, 11 żarówki i akcesoria
do nich, 17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie,
folia kiszonkarska i ogrodnicza, 22 sznurek niemetalowy do owijania
lub wiązania, nietekstylne torby do transportowania i składowania
kiszonki w dużych ilościach, siatka niemetalowa do pras rolniczych,
37 naprawa, serwis, konserwacja, instalacja maszyn i przyrządów
rolniczych, ciągników oraz maszyn wykorzystywanych w leśnictwie,
udzielanie informacji związanych z naprawą, konserwacją i instalacją
maszyn i przyrządów rolniczych, ciągników oraz maszyn wykorzy‑
stywanych w leśnictwie, 39 wynajem ciągników i maszyn rolniczych,
44 usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, doradztwo w zakresie rolnic‑
twa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 294139
(220) 2016 07 15
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 29
(732) BIBTEX‑POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zalasewo, PL.
(540) BIBTEX TKANINY MEBLOWE
(540)

(210) 459140

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 09.01.06, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 24 tkaniny, tkaniny obiciowe, tkaniny meblowe, tkaniny
tapicerskie.
(111) 294140
(220) 2016 07 15
(210) 459148
(151) 2017 01 09
(441) 2016 09 12
(732) ALGŰL SUAT, Warszawa, PL.
(540) SEDNA
(510), (511) 25 odzież (koszule, swetry, spodnie, spódnice, sukienki,
kurtki, T‑shirty, żakiety, kamizelki, garnitury), obuwie.
(111) 294141
(220) 2016 07 15
(210) 459149
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, ANNA
WERK, Zwierzyniec Pierwszy, PL.
(540) FOR MY FAMILY
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do prania, płukania i wybielania.
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(111) 294142
(220) 2016 07 15
(210) 459157
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) FHU WILMAT L. MATECKI, A. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Toruń, PL.
(540) unit MOTORCYCLE PRODUCTS
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, szary, srebrny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(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.
(111) 294143
(220) 2016 07 15
(210) 459160
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) PANIFEX‑BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRZECI PANIFEX SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Koszalin, PL.
(540) Margaux Mleko i Miód
(510), (511) 30 wypieki, w tym pączki, bułeczki, babeczki, herbatni‑
ki, ciasteczka, ciasta i chleb, kanapki, muesli, gotowa kawa, gotowa
herbata, lody oraz desery mrożone, czekolada, słodycze i wyroby
cukiernicze, posiłki gotowe, kawa mielona i ziarnista, kakao, herbata
(ziołowa i zwykła), kawa, herbata, kakao i napoje, espresso i napoje
wyprodukowane na bazie kawy i/lub espresso, napoje wyproduko‑
wane na bazie herbaty, proszek czekoladowy i wanilia, aromaty i do‑
datki smakowe do napojów w postaci sosów, syropy czekoladowe,
syropy smakowe dodawane do napojów, 43 restauracje, kawiarnie,
bistra, kafeterie, snack‑bary, kantyny, bary szybkiej obsługi, bary
kawowe i bary/kawiarnie, restauracje sprzedające posiłki na wynos,
usługi kateringowe, zapewnianie kawy dla biur, usługi w zakresie ży‑
wienia zbiorowego, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
żywności i napojów na wynos.
(111) 294144
(220) 2016 07 15
(210) 459166
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 24.09.02, 24.13.02, 26.11.06, 29.01.13
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nierucho‑
mości, 39 wynajmowanie magazynów, dystrybucja prądu elektrycz‑
nego, wody oraz energii cieplnej, usługi przystani dla statków [cumo‑
wanie, przechowywanie], usługi wacht na statkach, usługi portowe,
obsługa statków.
(111) 294145
(220) 2016 07 15
(210) 459162
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 29
(732) NOVA TECHNOLOGIE OBIEKTOWE R. NIEMYJSKI
& P. ANINOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Wołomin, PL.
(540) PROSTA DESKA
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.09
(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, mieszanki do gaśnic, preparaty
do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwo‑
wania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla
przemysłu, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne nieme‑
talowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bituminy, budynki
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 27 dywany, chodniki
(kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do produkowania
podłóg, draperie (nietekstylne), 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
37 usługi budowlane, naprawy w zakresie świadczenia usług budowla‑
nych, usługi instalacyjne w zakresie świadczenia usług budowlanych.
(111) 294146
(220) 2016 07 18
(210) 459173
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Mobixan naSTAW się na ruch
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, maści do celów kosmetycznych, od‑
żywki do celów kosmetycznych, środki do pielęgnacji włosów, kosmetyki
dla zwierząt, 5 suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przezna‑
czenia medycznego, produkty lecznicze, kremy o statusie wyrobu me‑
dycznego,, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura
do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży,
aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikato‑
ry do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybak‑
teryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do ce‑
lów 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 do celów me‑
dycznych, 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, opa‑
ski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże prze‑
puklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki na instrumenty
medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do bute‑
lek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych,
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzy‑
kawki 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, ma‑
teriały do zszywania, terapeutyczne plastry, okłady.
(111) 294147
(220) 2016 07 18
(210) 459174
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO‑HANDLOWE CERTECH
JAN KUCA, JERZY MOTYKA SPÓŁKA JAWNA, Niedomice, PL.
(540) LOOK naYs
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 05.01.05, 05.01.16, 05.03.16, 29.01.08
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(510), (511) 3 produkty chemii gospodarczej, wyroby kosmetyczne
i kosmetyki.

(111) 294148
(220) 2016 07 18
(210) 459177
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ LODY O SMAKU MIĘTA
Z CZEKOLADĄ ORZEŹWIAJĄCE Z PŁATKAMI CZEKOLADY
(540)
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kresie inżynierii wodno‑lądowej, czyszczenie budynków od wewnątrz
i zewnątrz, czyszczenie i mycie nawierzchni ulic i placów, czyszczenie
kostki brukowej, czyszczenie podłóg, czyszczenie przepustów, izolo‑
wanie budowli i budynków, konserwacja i naprawa budynków, nadzór
budowlany, murarstwo, palowanie, piaskowanie podłóg, usługi stabili‑
zacji gruntu, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do ro‑
bót ziemnych i koparek.

(111) 294150
(220) 2016 07 18
(210) 459183
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ PISTACJOWE PEŁNY SMAK
ORZESZKÓW PISTACJOWYCH
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, biały, zielony
(531) 08.01.18, 19.03.03, 24.03.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.
(111) 294149
(220) 2016 07 18
(210) 459182
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) GRZEGOŁOWSKI PIOTR P.P.H.U. BUDO‑BRUK, Pabianice, PL.
(540) BUDO BRUK
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czarny, czerwony
(531) 07.15.01, 25.07.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, elementy budow‑
lane i półfabrykaty zawierające gips i cement, gips, zaprawy gipsowe,
zaprawy budowlane, podłogi niemetalowe, zaprawy samopoziomują‑
ce, podłogi pływające, niemetalowe elementy konstrukcyjne do syste‑
mów suchej zabudowy rury sztywne niemetalowe stosowane w bu‑
downictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe,
pomniki niemetalowe, masy bitumiczne uszczelniające i hydroizolują‑
ce, siatki wzmacniające niemetalowe, w tym z włókna szklanego, wyro‑
by budowlane z betonu ujęte w tej klasie w tym pustaki i kostka bruko‑
wa, wyroby budowlane z ceramiki w tym cegły i dachówki ceramiczne,
belki, boazeria drewniana i niemetalowa, deski, drewno budowlane,
drewno fornirowane obrobione, drewno po częściowej obróbce, drzwi
i drzwi składane niemetalowe, klepka podłogowa, listwy drewniane,
lufciki, okna, ramy niemetalowe, sklejka, tworzywa sztuczne w posta‑
ci płyt, form, kształtowników, w tym drobnica, kołki, gałki, uchwyty
i kółka, płytki ceramiczne, szkło budowlane, żaluzje niemetalowe,
niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń, betony,
betonowe materiały budowlane, galanteria betonowa, kostka bruko‑
wa, kamienie krawężnikowe, niemetalowe obrzeża do trawników, rury
betonowe, pojemniki betonowe, bloczki betonowe, płyty betonowe,
budowlane materiały betonowe wzmacniane tworzywami sztucz‑
nymi i włóknem szklanym, krawężniki betonowe, ogrodzenia i płoty
graniczne z materiałów niemetalowych, 35 usługi sprzedaży w skle‑
pie stacjonarnym, wysyłkowym i w składzie budowlanym materiałów
budowlanych, narzędzi i sprzętu budowlanego, usługi w zakresie skła‑
dania zamówień dla osób trzecich, 37 usługi budowlane, konstrukcyj‑
ne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi brukarskie, układanie kostki
brukowej, budowa dróg, budowa i remonty domów, budowlane prace
wykończeniowe, układanie instalacji wodnych, CO, kanalizacyjnych,
elektrycznych i gazowych, doradztwo inżynieryjne, doradztwo w za‑

Kolor znaku: złoty, czarny, biały, zielony
(531) 08.01.18, 19.03.03, 24.03.18, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.13, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.
(111) 294151
(220) 2015 04 21
(210) 441670
(151) 2017 02 10
(441) 2015 08 03
(732) GRUPA RADIOWA AGORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RADIO NOSTALGIA
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, reklama za pośrednic‑
twem Internetu, radia, telewizji, prasy, usługi edytorskie w dziedzi‑
nie reklamy, produkcja audycji reklamowych, wynajmowanie czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, prezentowanie
produktów w mediach dla potrzeb sprzedaży detalicznej, tworze‑
nie i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, roz‑
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników
reklamowych i przestrzeni reklamowej, badania marketingowe, ba‑
dania rynku, badania opinii publicznej, sprzedaż nagranych nośni‑
ków dźwięku i obrazu, 38 transmisja programów radiowych, groma‑
dzenie, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i programów
dźwiękowych i obrazowych, udostępnianie internetowych forów,
chatroomów, 41 usługi produkcji i montażu programów radiowych,
usługi studia nagrań, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych.
(111) 294152
(220) 2015 10 08
(151) 2016 11 30
(441) 2016 01 18
(732) ŻUBIŃSKI PIOTR, Warszawa, PL.
(540) NOOS ICON
(540)

(210) 447857

(531) 24.17.08, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 apaszki, berety, bielizna osobista: halki, półhalki, biu‑
stonosze, majtki, slipy, buty: narciarskie, drewniaki, espadryle. gimna‑
styczne, piłkarskie, pantofle domowe, kalosze, półbuty, sandały, ba‑
leriny, klapki, japonki, kozaki, mokasyny, śniegowce, pantofle, okrycia
wierzchnie: płaszcze, kożuchy, futra, kurtki, palta, prochowce, chusty,
czapki, fulary, garnitury, getry, gorsety, kamizelki, kapelusze, kołnierzyki
przypinane, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krót‑
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kim rękawem, krawaty, kurtki, kamizelki, kapelusze, kombinezony, leg‑
ginsy, mufki, paski, pasy do pończoch, piżamy, podkoszulki, podwiązki,
poncza, pończochy, pulower, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki,
skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szla‑
froki, T‑shirty, woalki, żakiety, marynarki, 35 zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, dystry‑
bucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, uaktualnianie mate‑
riałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, projektowanie materiałów rekla‑
mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, telewizyjna, billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie prze‑
strzeni reklamowej, przygotowywanie reklamy prasowej, wynajem cza‑
su reklamowego we wszystkich środkach przekazu, badania w dziedzi‑
nie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro‑
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu dzia‑
łalnością 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 pli‑
kach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach
komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to‑
warów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, public relations, bada‑
nia opinii publicznej, analizy kosztów, sprzedaż takich produktów jak:
apaszki, berety, bielizna osobista: halki, półhalki. biustonosze, majtki,
slipy, buty: narciarskie, drewniaki, espadryle, gimnastyczne, piłkarskie,
pantofle domowe, kalosze, półbuty, sandały, baleriny, klapki, japonki,
kozaki, mokasyny, śniegowce, pantofle, okrycia wierzchnie: płaszcze,
kożuchy, futra, kurtki, palta, prochowce, chusty, czapki, fulary, garnitury,
getry, gorsety, kamizelki, kapelusze, kołnierzyki przypinane, kombine‑
zony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkim rękawem, krawaty,
kurtki, kamizelki, kapelusze, kombinezony, legginsy, mufki, paski, pasy
do pończoch, piżamy, podkoszulki, podwiązki, poncza, pończochy,
pulower, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, skarpetki, spodnie,
spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki, T‑shirty, woalki,
żakiety, marynarki, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie
własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 294153
(220) 2016 01 18
(151) 2016 11 09
(441) 2016 04 25
(732) DROHOMIRECKI ROBERT, Opole, PL.
(540) FLY CONSULTING
(540)

(210) 451425

Kolor znaku: ciemnogranatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 balony na ogrzane powietrze, sterowce‑balony, ba‑
lony aerostatyczne, 35 uaktualnianie materiałów reklamowych, re‑
klama, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych.
(111) 294154
(220) 2016 09 15
(151) 2017 03 06
(441) 2016 11 07
(732) MICH AGNIESZKA, Berkanowo, PL.
(540) Mydlarnia Inspiracja
(540)

(531) 27.05.01, 05.07.13, 26.11.01

(210) 461481
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(510), (511) 3 mydła i żele, preparaty do kąpieli, dezodoranty i an‑
typerspiranty, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, środki toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do włosów,
kosmetyki do makijażu, preparaty do demakijażu, środki do higieny
jamy ustnej, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, 4 świe‑
ce, woski zapachowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi.

(111) 294155
(220) 2016 07 18
(210) 459185
(151) 2017 01 02
(441) 2016 08 29
(732) LESZEK‑WIERZBOWSKA PAULINA, Warszawa, PL.
(540) opti taxi
(510), (511) 39 transport, przewożenie ładunków samochodami
ciężarowymi, transport pasażerski, pakowanie i składowanie towa‑
rów, 42 usługi w zakresie: projektowania układów i systemów oraz
urządzeń do przetwarzania zasobów informatycznych, projektowa‑
nia układów komputerowo zintegrowanych systemów przetwarza‑
nia, doradztwo w zakresie wymienionej działalności, informatyki
w szczególności: opiniowanie, ekspertyzy, projektowanie oraz wdra‑
żanie projektów, w tym systemów informatycznych i elektronicz‑
nych, programowanie komputerów, tworzenie programów obsługi
baz danych i systemów zarządzania.
(111) 294156
(220) 2016 07 18
(210) 459186
(151) 2017 01 09
(441) 2016 09 12
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) MILKY DREAM
(510), (511) 29 bita śmietana, chrupki owocowe, chrupki ziemnia‑
czane, czipsy odtłuszczone, czipsy ziemniaczane, galaretki jadalne,
jogurt, owoce kandyzowane, kefir (napój mleczny), koktajle mlecz‑
ne, owoce lukrowane, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe,
mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko proteinowe, mleko
ryżowe (substytut mleka), mleko sojowe (namiastka mleka), mle‑
ko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, napoje mleczne
z przewagą mleka, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe pre‑
parowane, chipsy owocowe, galaretki owocowe, rodzynki, serwatka,
śmietana (produkty mleczarskie), zsiadłe mleko, 32 koktajle bezalko‑
holowe, napoje serwatkowe.
(111) 294157
(220) 2016 07 18
(151) 2017 01 02
(441) 2016 08 29
(732) PRONET‑COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) P
(540)

(210) 459187

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.01.15
(510), (511) 1 szpachlówki samochodowe do napraw karoserii,
2 farby aluminiowe, biele, emalie do malowania, pigmenty, barw‑
niki, farby podkładowe, lakiery, farby, rozcieńczalniki do farb, roz‑
cieńczalniki do lakierów, rozcieńczalniki do farb podkładowych,
powłoki zabezpieczające przed korozją podwozia pojazdów, po‑
włoki zabezpieczające podwozia pojazdów, spoiwa do farb, spo‑
iwa do lakierów, powłoki lakiernicze, preparaty zabezpieczające
do metali, utrwalacze do lakierów, utrwalacze do farb, utrwalacze
do farb podkładowych, farby izolacyjne, lakiery izolacyjne, 3 zmy‑
wacze do powłok lakierniczych, zmywacze farb i lakierów, zmywa‑
cze antysilikonowe, zmywacze antygraffiti, zmywacze antystatycz‑
ne, 17 farby izolacyjne, lakiery izolacyjne, 35 sprzedaż produktów:
szpachlówki samochodowe do napraw karoserii, farby aluminiowe,
biele, emalie do malowania, pigmenty, barwniki, farby podkłado‑
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we, lakiery, farby, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakie‑
rów, rozcieńczalniki do farb podkładowych, powłoki zabezpiecza‑
jące przed korozją podwozia pojazdów, powłoki zabezpieczające
podwozia pojazdów, spoiwa do farb, spoiwa do lakierów, powłoki
lakiernicze, preparaty zabezpieczające do metali, utrwalacze do la‑
kierów, utrwalacze do farb, utrwalacze do farb podkładowych,
zmywacze, farby izolacyjne, lakiery izolacyjne, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, 37 malowanie, lakierowanie z wykorzystaniem
produktów: szpachlówki samochodowe do napraw karoserii, farby
aluminiowe, biele, emalie do malowania, pigmenty, barwniki, farby
podkładowe, lakiery, farby, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki
do lakierów, rozcieńczalniki do farb podkładowych, powłoki zabez‑
pieczające przed korozją podwozia pojazdów, powłoki zabezpie‑
czające podwozia pojazdów, spoiwa do farb, spoiwa do lakierów,
powłoki lakiernicze, preparaty zabezpieczające do metali, utrwala‑
cze do lakierów, utrwalacze do farb, utrwalacze do farb podkłado‑
wych, zmywacze, farby izolacyjne, lakiery izolacyjne.

(111) 294158
(220) 2016 07 18
(151) 2017 01 02
(441) 2016 08 29
(732) PRONET‑COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) P
(540)

(210) 459188

Kolor znaku: czarny, niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.01.15
(510), (511) 1 szpachlówki samochodowe do napraw karoserii,
2 farby aluminiowe, biele, emalie do malowania, pigmenty, barw‑
niki, farby podkładowe, lakiery, farby, rozcieńczalniki do farb, roz‑
cieńczalniki do lakierów, rozcieńczalniki do farb podkładowych,
powłoki zabezpieczające przed korozją podwozia pojazdów, po‑
włoki zabezpieczające podwozia pojazdów, spoiwa do farb, spo‑
iwa do lakierów, powłoki lakiernicze, preparaty zabezpieczające
do metali, utrwalacze do lakierów, utrwalacze do farb, utrwalacze
do farb podkładowych, farby izolacyjne, lakiery izolacyjne, 3 zmy‑
wacze do powłok lakierniczych, zmywacze farb i lakierów, zmywa‑
cze antysilikonowe, zmywacze antygraffiti, zmywacze antystatycz‑
ne, 17 farby izolacyjne, lakiery izolacyjne, 35 sprzedaż produktów:
szpachlówki samochodowe do napraw karoserii, farby aluminiowe,
biele, emalie do malowania, pigmenty, barwniki, farby podkłado‑
we, lakiery, farby, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakie‑
rów, rozcieńczalniki do farb podkładowych, powłoki zabezpiecza‑
jące przed korozją podwozia pojazdów, powłoki zabezpieczające
podwozia pojazdów, spoiwa do farb, spoiwa do lakierów, powłoki
lakiernicze, preparaty zabezpieczające do metali, utrwalacze do la‑
kierów, utrwalacze do farb, utrwalacze do farb podkładowych,
zmywacze, farby izolacyjne, lakiery izolacyjne, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, 37 malowanie, lakierowanie z wykorzystaniem
produktów: szpachlówki samochodowe do napraw karoserii, farby
aluminiowe, biele, emalie do malowania, pigmenty, barwniki, farby
podkładowe, lakiery, farby, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki
do lakierów, rozcieńczalniki do farb podkładowych, powłoki zabez‑
pieczające przed korozją podwozia pojazdów, powłoki zabezpie‑
czające podwozia pojazdów, spoiwa do farb, spoiwa do lakierów,
powłoki lakiernicze, preparaty zabezpieczające do metali, utrwala‑
cze do lakierów, utrwalacze do farb, utrwalacze do farb podkłado‑
wych, zmywacze, farby izolacyjne, lakiery izolacyjne.
(111) 294159
(220) 2016 07 18
(151) 2017 01 02
(441) 2016 08 29
(732) PRONET‑COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) PERFECT P PLUS

(210) 459190
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(540)

Kolor znaku: szary, biały, niebieski, zielony, czerwony,
pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.01.15, 25.03.01
(510), (511) 1 szpachlówki samochodowe do napraw karoserii,
2 farby aluminiowe, biele, emalie do malowania, pigmenty, barw‑
niki, farby podkładowe, lakiery, farby, rozcieńczalniki do farb, roz‑
cieńczalniki do lakierów, rozcieńczalniki do farb podkładowych,
powłoki zabezpieczające przed korozją podwozia pojazdów, po‑
włoki zabezpieczające podwozia pojazdów, spoiwa do farb, spo‑
iwa do lakierów, powłoki lakiernicze, preparaty zabezpieczające
do metali, utrwalacze do lakierów, utrwalacze do farb, utrwalacze
do farb podkładowych, farby izolacyjne, lakiery izolacyjne, 3 zmy‑
wacze do powłok lakierniczych, zmywacze farb i lakierów, zmywa‑
cze antysilikonowe, zmywacze antygraffiti, zmywacze antystatycz‑
ne, 17 farby izolacyjne, lakiery izolacyjne, 35 sprzedaż produktów:
szpachlówki samochodowe do napraw karoserii, farby aluminiowe,
biele, emalie do malowania, pigmenty, barwniki, farby podkłado‑
we, lakiery, farby, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakie‑
rów, rozcieńczalniki do farb podkładowych, powłoki zabezpiecza‑
jące przed korozją podwozia pojazdów, powłoki zabezpieczające
podwozia pojazdów, spoiwa do farb, spoiwa do lakierów, powłoki
lakiernicze, preparaty zabezpieczające do metali, utrwalacze do la‑
kierów, utrwalacze do farb, utrwalacze do farb podkładowych,
zmywacze, farby izolacyjne, lakiery izolacyjne, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, 37 malowanie, lakierowanie z wykorzystaniem
produktów: szpachlówki samochodowe do napraw karoserii, farby
aluminiowe, biele, emalie do malowania, pigmenty, barwniki, farby
podkładowe, lakiery, farby, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki
do lakierów, rozcieńczalniki do farb podkładowych, powłoki zabez‑
pieczające przed korozją podwozia pojazdów, powłoki zabezpie‑
czające podwozia pojazdów, spoiwa do farb, spoiwa do lakierów,
powłoki lakiernicze, preparaty zabezpieczające do metali, utrwala‑
cze do lakierów, utrwalacze do farb, utrwalacze do farb podkłado‑
wych, zmywacze, farby izolacyjne, lakiery izolacyjne.
(111) 294160
(220) 2016 07 18
(210) 459192
(151) 2017 01 02
(441) 2016 08 29
(732) FRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, PL.
(540) nazdrowie! fresh
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 05.03.15, 29.01.06, 29.01.11, 24.17.04
(510), (511) 31 świeże owoce, nieprzetworzone owoce, jagody, świe‑
że owoce, owoce cytrusowe świeże, świeże owoce tropikalne, man‑
darynki, świeże owoce cytrusowe, owoce kiwi, świeże, świeże owoce
i warzywa, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, nieprzetworzone
warzywa, warzywa świeże, świeże warzywa organiczne, 32 soki, sok
winogronowy, sok pomarańczowy, sok grejpfrutowy, sok żurawino‑
wy, soki warzywne, soki gazowane, soki aloesowe, sok pomidorowy,
sok z melona, sok z guawy, sok z mango, sok z granatów, soki wa‑
rzywne, mieszane soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe,
gazowane soki owocowe, zagęszczony pomarańczowy sok owoco‑
wy, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku
pomarańczowego, napoje z sokiem ananasowym, napoje zawierają‑
ce głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, syrop
z soku z limonki, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe,
napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe, napoje z soku wa‑
rzywnego, bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki
warzywne, bezalkoholowe napoje z soków, napój z soku cytrynowe‑
go z cukrem, soki owocowe do użytku jako napoje, słodkie napoje
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bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje na bazie soku
z czerwonego żeń‑szenia, napój z gotowanego ziarna jęczmienia
z sokiem pomarańczowym, napój z gotowanego ziarna jęczmienia
z sokiem cytrynowym, napoje składające się z mieszanki soków owo‑
cowych i warzywnych, koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe,
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owocowe
‑koktajle, bazy
do koktajli bez alkoholu, 43 usługi barów z sokami, usługi bufetów
w zakresie barów koktajlowych, usługi koktajlbarów, koktajlbary.

(111) 294161
(220) 2016 07 18
(210) 459208
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) ŻABKA PAWEŁ FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA ORIROSE,
Gąbin, PL.
(540) orirose
(510), (511) 22 materiały do wyściełania i wypychania, nieprzetwo‑
rzone włókna tekstylne i ich zamienniki, liny, sznury, sieci, namioty,
markizy, brezenty, żagle, torby i torebki nie ujęte w innych klasach,
materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw
sztucznych), nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, pa‑
kuły bawełny, bawełna surowa, brezenty, cezy, czesankowa wełna,
drabinki sznurowe, dratwa, hamaki, jedwab surowy, jedwabne odpa‑
dy, juta, kapok, kłaczki jedwabne, kłaczki wełniane, kokony, konopie,
len surowy [płótno], liny, liny holownicze do samochodów, liny nie‑
metalowe, liny niemetalowe, łyko, markizy, markizy z materiałów tek‑
stylnych, markizy z tworzyw sztucznych, maskowanie jako przykry‑
cia, maskowanie jako sieci, nosidła do transportu ładunków
niemetalowe, materiały obiciowe nie z gumy i nie z tworzyw sztucz‑
nych, odpady bawełniane do wyściełania, owcze runo, materiały
do pakowania jako wypychanie nie z gumy i nie z tworzyw sztucz‑
nych, pakuły, pasy z konopi, pierze na pościel, pierze tapicerskie, ple‑
cione rzemyki [baty, bicze], plecionki ze słomy na butelki, płótno ta‑
mowe smołowane [górnictwo], płótno żaglowe, pokrowce
na pojazdy [plandeki], puch [pierze], puch [pierzyny], rafia, włókna
z ramia, runo, sidła, sieci, sieci do hodowli ryb, sieci rybackie, sieci,
siatki, sizal, słoma tapicerska, wiązadła do snopów, surowa lub impre‑
gnowana wełna, szelki do transportu ładunków niemetalowe, szkla‑
ne włókno do celów włókienniczych, szklane włókno krzemowe
do celów włókienniczych, sznurki do pakowania, sznurki do zawie‑
szania obrazów, sznurki na sieci, sznury, sznury do pakowania, sznury
na baty, bicze, szpagat papierowy, taśmy do podwiązywania winoro‑
śli, taśmy do żaluzji, tekstylia z nieprzetworzonych włókien, trawa
tapicerska, trociny, uszczelnienia włóknowe do statków, wata tapi‑
cerska, watolina do filtrowania, wełna drzewna, wełna tapicerska,
wełna zgrzebna, wiązadła niemetalowe, wiązadła niemetalowe
do celów rolniczych, sznurki do wiązania niemetalowe, włosie z wiel‑
błądów, wióry drewniane, włókna bawełny, włókna ostnicy, włókna
tekstylne, włókna węglowe do celów włókienniczych, włókna z two‑
rzyw sztucznych do celów włókienniczych, włókno kokosowe, wło‑
sie, włosie końskie, wodorosty morskie do wypychania, woreczki
do prania wyrobów dziewiarskich, worki do pakowania z materiałów
tekstylnych, worki do transportu i przechowywania materiałów lu‑
zem, worki zwłoki, worki pocztowe, wyściółki, żagle, żagle do boje‑
rów, zawiesia do transportu ładunków niemetalowe, żyłki do wiąza‑
nia niemetalowe, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte
w innych klasach, narzuty na łóżko, obrusy, adamaszek, aksamit, bar‑
chan, bielizna domowa, bielizna kąpielowa z wyjątkiem odzieży, ma‑
teriały na bieliznę osobistą, bielizna pościelowa, bielizna wzorzysta,
bieżniki stołowe, brokaty, całuny, ceraty jako obrusy, chorągiewki,
chusteczki do nosa tekstylne, drelichy, drogiet jako tkaniny, druko‑
wane tkaniny perkalowe, dżersej jako materiał, dzianina, etykiety
z materiału, filc, firanki, flagi niepapierowe, flanela sanitarna, flanela
jako tkanina, gaza jako tkanina, jedwab jako tkanina, kaliko (perkal),
kapy na łóżka, klejonka jako płótno klejone kołderki do przykrywania
nóg, płótno konopne, tkaniny konopne, tkaniny z kordonku, kotary
na drzwi (zasłony), krepa jako tkanina, krepon, marabut jako materiał,
materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały tekstylne, materia‑
ły tekstylne nietkane, materiały z juty, moleskin jako tkanina, moski‑
tiery, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, obrusy na stół niepa‑
pierowe, obrusy stołowe niepapierowe, okładziny do mebli
z surowców włókienniczych, okładziny do mebli z tworzyw sztucz‑
nych, tkaniny z ostnicy, papierowe narzuty na łóżka, pledy, pledy po‑
dróżne, płótna do gobelinów i haftów, płótno, płótno klejowe inne
niż do materiałów piśmiennych, podstawki pod kieliszki z tkanin,
podszewki do kapeluszy, podszewki jako tkaniny, pokrowce do dru‑
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karek z materiałów tekstylnych, pokrowce na deski toaletowe jako
tkaniny, pokrowce na poduszki, pokrowce ochronne na meble po‑
krycie na materace, pościel, poszewki, poszewki na poduszki, prze‑
ścieradła (tkaniny), tkaniny z rami, ratyna jako tkanina, ręczniki
do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, rękawice toaletowe, ścierecz‑
ki niepapierowe, ścierki do osuszania szkła jako ręczniki, płótna
do sera, serwetki tekstylne, serwetki tekstylne do demakijażu, serwe‑
ty na stół niepapierowe, śpiwory jako poszwy zastępujące przeście‑
radła, sukna bilardowe, szewiot jako tkanina, sztandary, tafta jako
tkanina, tekstylne materiały do filtrowania, tiul, tkanina do obuwia,
tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych, tkani‑
ny elastyczne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne
do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny nie przepuszczają‑
ce gazów na balony aerostatyczne, tkaniny obiciowe, tkaniny płó‑
cienne na buty, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowa‑
nia, tkaniny wełniane, tkaniny z włókna szklanego do celów
włókienniczych, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, trykot jako mate‑
riał, tworzywa sztuczne jako substytuty tkanin, uchwyty do zasłon
z materiałów tekstylnych, włosianka jako materiał na worki, wsypa
jako bielizna pościelowa, wsypy jako pokrowce na materace, zasłony
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, za‑
słony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, zefir jako
tkanina, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, antypoślizgowe przybo‑
ry do obuwia bandany na szyję, berbety, kwefy jako odzież, berety,
bielizna, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, boa na szyję,
botki, bryczesy jako spodnie, buty, buty narciarskie, buły sportowe,
buty sznurowane, cholewki do butów, cholewki do obuwia, chusty,
cylindry jako kapelusze, czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielo‑
we, czubki do butów, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy,
drewniaki, dżerseje jako ubrania, dzianina jako odzież], espadryle,
etole jako futra, fartuchy jako odzież, fulary jako ozdobne krawaty,
futra jako odzież], gabardyna jako ubrania], garnitury, getry, getry,
gorsety, gorsety jako bielizna, halki jako bielizna, halki, półhalki, kalo‑
sze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papiero‑
we jako odzież, kąpielówki, kaptury jako odzież, karczki koszul, kie‑
szenie do odzieży, kieszenie kwadratowe, kołnierzyki, kołnierzyki
przypinane, kombinezony dla narciarzy wodnych, kombinezony jako
odzież, korki do butów piłkarskich koszule, koszule z krótkimi ręka‑
wami, koszulka gimnastyczna, krawaty, kurtki jako odzież, kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, liberie,
majtki, majtki dziecięce, manipularze do liturgii, mankiety jako ubra‑
nie, mantyle jako szale hiszpanek, maski na oczy do spania, mitry
jako nakrycia głowy, mufki jako odzież, mundury, mycki, piuski na‑
krycia głowy, nakrycia głowy jako odzież], napierśniki, plastrony jako
koszule, napiętki do pończoch, nauszniki jako odzież, obcasy napięt‑
ki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażo‑
we, obuwie sportowe, obwódki do obuwia, ochraniacze kołnierzy,
odzież, odzież dla automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimna‑
styczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelek‑
tryczne okrycia wierzchnie jako odzież, okucia metalowe do obuwia,
ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski jako
odzież], pasy do pończoch jako bielizna, pasy do przechowywania
pieniędzy (odzież), peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze kąpielowe, po‑
deszwy butów, podszewki jako elementy ubrań, podszewki gotowe
jako część garderoby, podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki
do skarpetek, półbuty, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające
pot, potniki, prochowce, rajtuzy, rękawice narciarskie, rękawiczki jako
odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sań,
sarongi, skarpetki, ślimaki niepapierowe, slipy, spódnice, spódnico
‑spodenki tenisowe, spodnie, staniki, stroje kąpielowe, stroje na ma‑
skaradę, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę,
sukienki, swetry, swetry, szale, szarfy do ubrania, szelki, szkielety
do kapeluszy, szlafroki, T‑shirty, taśmy do getrów pod stopy, togi, try‑
koty jako ubrania, turbany, woalki jako odzież, wyprawka dziecięca
jako ubrania, wyroby pończosznicze, żakiety pikowane jako ubrania,
zapiętki do obuwia, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, oczka,
szpilki i igły, sztuczne kwiaty, aplikacje jako pasmanteria, błyskotki
do ubrań, brody sztuczne, broszki jako dodatki ubraniowe, chwosty
jako pasmanteria, cyfry do znakowania bielizny, czepki do farbowa‑
nia włosów, czółenka do wyrobu sieci rybackich, druty do robót dzie‑
wiarskich, dziurki pętelki do odzieży, dziurki przy butach, emblematy
nie z metali szlachetnych, emblematy ozdobne, etui na igły, falbanki
koronkowe, falbany do odzieży, falbany do spódnic, fiszbiny do gor‑
setów, frędzle, galony, girlandy sztuczne, grzybki do cerowania, guzi‑
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ki, haczyki do obuwia, haczyki i taśmy samo przyczepne, haczyki,
zaczepy do kilimów, haftki jako artykuły pasmanteryjne, haftki
do gorsetów, hafty, igły, igły do cerowania, igły do czesarek wełny,
igły do szycia, igły rymarskie, igły ściągające (łączące), igły szewskie,
klipsy do spodni dla kolarzy, kokardy do włosów, koraliki inne niż
do robienia biżuterii, kordonek jako pasmanteria, koronki wełniane,
koronkowe ozdoby, szpilki do kręcenia włosów, kwiaty sztuczne, la‑
mety jako ozdoby odzieży, lamówki do ubrań, łaty przyklejane na go‑
rąco do dekoracji artykułów tekstylnych jako artykuły pasmanteryj‑
ne, łaty przyklejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych,
litery do znakowania bielizny, lokówki, inne niż przyrządy ręczne,
ludzkie włosy, blaszki z miki, monogramy do znakowania bielizny, na‑
parstki do szycia, napy, naramienniki, naramienniki jako poduszki,
nawłóczka, numery startowe, obrębki sztuczne, opaski elastyczne
do podtrzymywania rękawów, owoce sztuczne, ozdoby do kapelu‑
szy me z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia nie z metali szla‑
chetnych, ozdoby do włosów, ozdoby jako hafty, papiloty, artykuły
pasmanteryjne z wyjątkiem nici peruki, pikoty jako koronka, pióra
jako dodatki do ubrań, pióra ptasie jako dodatki do ubrań, podu‑
szeczki do igieł, poduszeczki do szpilek, pompony, pudełka na igły,
pudełka na przybory do szycia, rozetki jako artykuły pasmanteryjne,
siatki na włosy, sprzączki do obuwia, sprzączki do ubrań, hafty srebr‑
ne, strusie pióra jako dodatki ubraniowe, suwaki, szelki do prowadze‑
nia dzieci, sznurki lamówkowe, sznurowadła do butów, sznury do ob‑
szywania ubrań, sznury do odzieży, szpilki, inne niż biżuteria, szpulki
do przechowywania mulmy lub wełny nie będące częściami maszyn,
sztuczne rośliny, sztuczne wąsy, sztuczne włosy, szydełka do hafto‑
wania, taśmy do zasłon, taśmy elastyczne, treski z włosów, tupety,
peruczki, wieńce z kwiatów sztucznych, wkładki sztywne do kołnie‑
rzyków, włosy do przedłużania, szpilki do włosów, wstawki do ubrań
jako skrawki, wstążki jako artykuły pasmanteryjne, wstążki do wło‑
sów, wstęgi do dekorowania, wsuwki do włosów, zamki błyskawicz‑
ne do toreb, zapięcia do bluzek, zapięcia do obuwia, zapięcia do pa‑
sków, zapięcia do szelek, zapięcia do ubrań, złote hafty, 35 usługi
reklamy, promocji oraz sprzedaży, w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez Internet: odzieży, bielizny, obuwia, nakryć głowy, pasmanterii,
wyrobów pasmanteryjnych, tekstyliów i wyrobów włókienniczych,
usługi aukcyjne on‑line za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyj‑
ne, doradztwo i informacje na temat obsługi klienta, zarządzania
produktami oraz cen w serwisach internetowych w związku z zaku‑
pami dokonywanymi przez Internet.

(111) 294162
(220) 2016 07 18
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) WOKIWOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) WokiWalkie
(540)
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ski ze zboża, preparaty zbożowe, mąka ziemniaczana do celów spo‑
żywczych, zioła konserwowane jako przyprawy, esencje do żywności
inne niż esencje eteryczne i oleje aromatyczne, 31 cebula świeża,
groch świeży, drób, cytryny świeże, kukurydza, mąka z ryżu, ziarna
nasion, ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe,
orzechy laskowe, orzeszki arachidowe dla zwierząt, owoce orzesz‑
ków arachidowych, owies, owoce cytrusowe, pieprz ziołowy, pory
świeże, pszenica, rośliny suszone do dekoracji, ryż nieprzetworzony,
sezam jadalny, warzywa świeże, żyto, 32 napoje bezalkoholowe, na‑
poje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, wody gazowane, sok jabłkowy, lemoniada, wody mineral‑
ne, syropy do napojów, nektary owocowe bezalkoholowe, soki owo‑
cowe, woda, woda sodowa, woda stołowa, 43 bary szybkiej obsługi,
snack‑bary, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk‑
tami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi
barowe.

(111) 294163
(220) 2016 07 18
(210) 459212
(151) 2017 01 09
(441) 2016 09 12
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli SCREEN
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny oraz urządzenia i przyrządy dla przemysłu
celulozowo‑papierniczego.
(111) 294164
(220) 2016 07 18
(210) 459214
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli PRESS
(540)

(210) 459211

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 26.11.12, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny oraz urządzenia i przyrządy dla przemysłu
celulozowo‑papierniczego.
(111) 294165
(220) 2016 07 18
(210) 459224
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) KUCHAREWICZ PATRYK BATALION, Sokółka, PL.
(540) BATALiON
(540)

(531) 07.01.06, 07.01.03, 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 30 lód do napojów chłodzących, makaron rurki, maka‑
ron wstążki, makarony, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie
mąki, mąka, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka spo‑
żywcza, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mięsne sosy,
herbata mrożona, inne niż esencje aromaty do napoi, napoje na ba‑
zie herbaty, pierożki ravioli, placki, przyprawy, relish‑sos przyprawo‑
wy na bazie owoców lub warzyw, sajgonki, sosy do sałatki, skrobia
do celów spożywczych, słodziki naturalne, słodziki maltoza, ekstrakt
jako słód do celów spożywczych, słód do celów spożywczych, przy‑
prawy do pasty z soi, mąka sojowa, sos sojowy, przyprawy do sosów,
sosy mięsne, sosy pomidorowe, sól do konserwowania żywności, sól
kuchenna, spaghetti, mąka tapioka do celów spożywczych, zagęsz‑
czacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, przeką‑

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe kosze na śmieci, pojemniki do pakowa‑
nia metalowe, pojemniki na paliwo płynne metalowe, pojemniki
uszczelnione metalowe, pojemniki zabezpieczające z metalu, po‑
jemniki na kompost metalowe, pojemniki na paliwo płynne metalo‑
we, pojemniki metalowe do celów transportowych, pojemniki meta‑
lowe do gazów płynnych, pojemniki metalowe do przechowywania
i transportu towarów, 7 narzędzia elektryczne, mianowicie urządze‑
nia do rozcierania, przecinarki na blacie, piły tarczowe, przecinarki,
wiertarki, szlifierki, młoty, młoty wiertnicze, elektryczne pistolety
dozujące klej, narzędzia elektryczne, mianowicie podnośniki, wier‑
tarki udarowe, piły wyrzynarki, piły grzbietnice, strugarki, polerki,
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piły posuwowo‑zwrotne, narzędzia obrotowe, frezarki, narzędzia
do ostrzenia, wkrętaki, piły stołowe, zszywacze pistoletowe, narzę‑
dzia do cięcia płytek ceramicznych, piły uniwersalne, klucze ma‑
szynowe, spawarki, narzędzia elektryczne i narzędzia z napędem
silnikowym, mianowicie rozpylacze rolnicze, dmuchawy, wykaszarki
do zarośli, piły łańcuchowe, wykaszarki do trawy, przycinarki do tra‑
wy, nożyce do żywopłotów, poduszkowe kosiarki do trawy, kosiarki
do trawników, zgrabiarki do trawy, myjki ciśnieniowe, rozdrabniarki,
elektryczne podcinarki do krzewów, odgarniarki do śniegu, glebo‑
gryzarki, silniki i motory, z wyłączeniem stosowanych w pojazdach
lądowych, generatory elektryczne, pompy wodne, pompy wodne
uruchamiane motorem lub silnikiem, narzędzia pneumatyczne, mia‑
nowicie wiertarki, młoty, urządzenia do usuwania kurzu, klucze, pi‑
stolety do pompowania, pistolety do zszywek, pistolety do gwoździ,
nitownice, wkrętaki, rozpylacze, kompresory, 35 usługi sprzedaży
detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z metalowymi
opakowaniami, ręcznie sterowanymi narzędziami i przyrządami
do obróbki materiałów budowlanych, do naprawy i konserwacji,
ręcznymi narzędziami do obcinania, wiercenia, ostrzenia obróbki po‑
wierzchni, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj‑
nych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe i promo‑
cyjne, reklama metalowych opakowań, ręcznie sterowanych narzę‑
dzi i przyrządów do obróbki materiałów budowlanych, do naprawy
i konserwacji, ręcznych narzędzi do obcinania, wiercenia, ostrzenia
i obróbki powierzchni za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
w zakresie reklamy internetowej, dystrybucja materiałów reklamo‑
wych, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, 37 wynajem maszyn rolniczych, 39 transport po‑
jazdów, wynajem samochodów.

(111) 294166
(220) 2016 07 18
(210) 459225
(151) 2017 01 09
(441) 2016 09 12
(732) DZIERŻAK RYSZARD, DZIERŻAK KAMIL F.H.U.P. DZIERŻAK
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) Mastertools
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtow‑
ni, w sklepie detalicznym, jak również zgrupowanie różnych towa‑
rów na stronie internetowej pozwalających nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie internetowym, takich towarów jak :
maszyny i obrabiarki do obróbki skrawaniem metali i drewna, spa‑
warki, sprężarki, pompy, narzędzia ręczne warsztatowe, elektryczne
i ogrodnicze, akcesoria do gazu propan butan, w tym między innymi
czwórniki, trójniki i redukcje do gazu na małe butle, dmuchawy ga‑
zowe, aparatura do sprawdzania szczelności instalacji gazowych, na‑
rzędzia dla instalatorów gazowych, uchwyty do wytaczadła i głowice
wytaczarskie, imadła, imadła maszynowe, imadła modułowe roz‑
dzielcze, imadła precyzyjne, podstawy obrotowe do imadeł, klucze
dynamometryczne, kły tokarskie precyzyjne, kły tokarskie obroto‑
we, łapy mocujące w zestawach z płytkami dociskowymi, narzędzia
medyczne‑mix, narzędzia mocujące, w tym między innymi pryzmy
szlifierskie, narzędzia podziałowe, w tym między innymi podzielnice,
podzielnice uniwersalne, koniki, podziałowe stoły obrotowe, narzę‑
dzia pomiarowe, w tym między innymi promieniomierze, czujniki
elektroniczne, czujniki krawędziowe, czujniki zegarowe, średnicówki,
głębokościomierze, grubościomierze, kątomierze zegarowe, liniały
elektroniczne i liniały stalowe, mikrometry, płytki pomiarowe, pro‑
mieniomierze, wysokościomierze, suwmiarki, narzędzia ślusarskie,
w tym między innymi cyrkle ślusarskie i cyrkle sprężynowe, macki
zewnętrzno‑wewnętrzne, podstawy montażowe do oprawek, prasy
mechaniczne ręczne, wbijaki klinowe ręczne, noże tokarskie, opraw‑
ki zaciskowe, klucze do oprawek zaciskowych, palniki gazowe, lutow‑
nicze i dekarskie, płytki skrawające, reduktory gazowe i zestawy pod‑
łączeniowe do butli gazowych, sprzęt magnetyczny, w tym między
innymi pryzmy i stoły magnetyczne, stoły frezarskie, stoły krzyżowe,
kuchnie gazowe wielopalnikowe, kuchenki gazowe dwu i cztero
‑palnikowe, taborety gazowe, płyty gazowe do smażenia, trzpienie
frezarskie, tuleje zaciskowe i nakrętki mocujące do tulejek zacisko‑
wych, uchwyty tokarskie, tarcze zbierakowe, adaptery do uchwytów,
szczęki do uchwytów, klucze i śruby mocujące do uchwytów tokar‑
skich, orzechy i spirale do uchwytów tokarskich, trzpienie i uchwyty
wiertarskie, urządzenia do ostrzenia narzędzi, wiertła i kamienie me‑
dyczne, uchwyty i wieszaki silikonowe, ramki na zdjęcia.
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(111) 294167
(220) 2016 07 18
(210) 459226
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) KS‑ GABINET
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, nagrane, sprzęt
komputerowy, 35 zarządzanie informatycznymi sieciami lokalnymi
i rozległymi, badania rynku na polach systemów informatycznych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zestawienia sta‑
tystyczne, usługi serwisu i nadzoru systemów informatycznych,
obejmujących sieć, sprzęt komputerowy i oprogramowanie jako
outsourcing, 42 analiza i projektowanie oprogramowania użytkowe‑
go, projektów zintegrowanych systemów informatycznych i baz da‑
nych, wdrażanie oprogramowania użytkowego przy wykonywaniu
kompleksowych systemów informatycznych, elektroniczna archiwi‑
zacja i prowadzenie archiwów elektroniczno‑informatycznych, pro‑
jektowanie w zakresie integrowania w spójne systemy technologii
sprzętowych, programowanych i telekomunikacyjnych, doradztwo
informatyczne, najem komputerów i oprogramowania komputero‑
wego, odzyskiwanie danych komputerowych, monitoring systemów
komputerowych, doradztwo informatyczne w zakresie organizacji
i zarządzania w działalności gospodarczej, doradztwo informatyczne
w zakresie zarządzania personalnego, 45 udzielanie licencji na towa‑
ry i usługi.
(111) 294168
(220) 2016 07 18
(210) 459228
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) KS‑SODYS
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, nagrane, sprzęt
komputerowy, 35 zarządzanie informatycznymi sieciami lokalnymi
i rozległymi, badania rynku na polach systemów informatycznych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zestawienia sta‑
tystyczne, usługi serwisu i nadzoru systemów informatycznych,
obejmujących sieć, sprzęt komputerowy i oprogramowanie jako
outsourcing, 42 analiza i projektowanie oprogramowania użytkowe‑
go, projektów zintegrowanych systemów informatycznych i baz da‑
nych, wdrażanie oprogramowania użytkowego przy wykonywaniu
kompleksowych systemów informatycznych, elektroniczna archiwi‑
zacja i prowadzenie archiwów elektroniczno‑informatycznych, pro‑
jektowanie w zakresie integrowania w spójne systemy technologii
sprzętowych, programowanych i telekomunikacyjnych, doradztwo
informatyczne, najem komputerów i oprogramowania komputero‑
wego, odzyskiwanie danych komputerowych, monitoring systemów
komputerowych, doradztwo informatyczne w zakresie organizacji
i zarządzania w działalności gospodarczej, doradztwo informatyczne
w zakresie zarządzania personalnego, 45 udzielanie licencji na towa‑
ry i usługi.
(111) 294169
(220) 2016 07 18
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolica, PL.
(540) KF KAPTAN
(540)

(210) 459231

Kolor znaku: ciemnoczerwony, fioletowy, czarny
(531) 11.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego
oraz pojemniki, 29 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, 30 kawa, herbata, cukier, ryż, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 43 usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje.
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(111) 294170
(220) 2016 07 18
(210) 459232
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) KŁODZIŃSKA EWA, Piaseczno, PL.
(540) OLAVI
(510), (511) 3 kosmetyki, środki i preparaty do kąpieli, mydła, środ‑
ki i preparaty do mycia i pielęgnacji twarzy i ciała, środki i preparaty
do mycia i pielęgnacji stóp, środki i preparaty do mycia i pielęgnacji
rąk, środki i preparaty do mycia i pielęgnacji włosów, środki do kolo‑
ryzacji i stylizacji włosów, lakiery do włosów, wyroby perfumeryjne
i toaletowe, perfumy, wody toaletowe, wody perfumowane, wody
kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i środki przeciw poceniu,
środki i preparaty do kosmetyki upiększającej i makijażu oraz de‑
makijażu, środki do pielęgnacji i malowania ust, pomadki, środki
i preparaty do pielęgnacji i malowania paznokci, lakiery do paznokci,
środki i preparaty do usuwania lakierów, artykuły toaletowe zawarte
w tej klasie, kosmetyki do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji urody, preparaty złuszczające do pielęgnacji skó‑
ry (peelingi), kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki do cery
zmarszczkowej, kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające do skó‑
ry, preparaty odżywiające skórę, środki złuszczające skórę, preparaty
kosmetyczne do złuszczania naskórka, kosmetyki do makijażu, środki
do pielęgnacji rzęs i brwi, 35 usługi reklamowe, marketingowe i pro‑
mocyjne, usługi dystrybucji i rozpowszechniania materiałów pro‑
mocyjnych i reklamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń re‑
klamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi
kolportażu próbek, usługi punktów informacji konsumenckiej, usłu‑
gi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi rozpo‑
wszechniania i udzielania informacji handlowych, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych, promocyjnych, usługi zarządzania
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
usługi porównywania cen, usługi badań marketingowych, usługi
pośredniczenia w zawieraniu umów dotyczących sprzedaży i zaku‑
pu towarów i usług, usługi pośrednictwa i promocji sprzedaży towa‑
rów i usług osób trzecich, usługi pokazów towarów i usług w celach
handlowych i promocyjnych, usługi organizowania wystaw w celach
handlowych, sługi sprzedaży detalicznej i hurtowej kosmetyków,
środków perfumeryjnych, artykułów toaletowych, produktów i pre‑
paratów leczniczych do pielęgnacji skóry, substancji dietetycznych
i suplementów diety do celów leczniczych.
(111) 294171
(220) 2016 07 18
(210) 459233
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) KATPOL WAJCOWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Lubin, PL.
(540) KATPOL
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 4 oleje przemysłowe, oleje silnikowe, oleje zwilżające,
smary, przeciwpoślizgowe preparaty do pasów, smary do narzędzi
tnących, 6 belki metalowe, opakowania blaszane z białej blachy, de‑
tektory kominowe metalowe, drobnica żelazna, tkanina druciana,
drzwi metalowe, dysze metalowe, dysze końcówki wylotowe z metalu,
haki metalowe, kątowniki stalowe, klamry pasów maszynowych, me‑
talowe, kolanka do rur metalowe, kominowe trzony metalowe, kominy
metalowe, konstrukcje metalowe, korki, zakrętki metalowe, kratowni‑
ce metalowe, kraty [ruszty] metalowe, kształtki rurowe rozgałęzienio‑
we metalowe, liny metalowe, liny stalowe, łańcuchy metalowe, łańcu‑
chy zabezpieczające, metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe,
naciągi pasów, metalowe, napinacze drutu metalowe [zaciski napręża‑
jące], napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], ograniczniki
metalowe, pancerze z płyt, panele konstrukcyjne metalowe, pierście‑
nie dystansowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwin‑
towane, pierścienie oporowe metalowe, pojemniki [kasety, paki] me‑
talowe, pojemniki do przechowywania kwasów metalowe, pojemniki
metalowe [magazynowanie, transport], pojemniki na paliwo płynne
metalowe, przewody instalacyjne [rurowe] rozgałęźne metalowe,
przewody metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej, armatura do przewodów sprężonego powietrza me‑
talowa, przewody wodociągowe, metalowe, pudełka z metali nieszla‑
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chetnych, rurociągi zasilające metalowe, przewody rurowe metalowe,
rury i rurki metalowe, rury i rurki ze stali, smarowniczki, sprężyny [drob‑
nica metalowa], sprzączki z metali nieszlachetnych, rury spustowe me‑
talowe, śruby do łączenia przewodów, metalowe, śruby metalowe, tu‑
leje [drobnica metalowa], zamki do pojazdów metalowe, zamki inne
niż elektryczne metalowe, zamknięcia do pojemników metalowe, za‑
mknięcia do pudełek, metalowe, obejmy do zamocowania rur metalo‑
we, przewody, rurociągi zasilające metalowe, zawiasy metalowe, za‑
wiasy pasowe metalowe, zbiorniki metalowe, złączki rur metalowe,
drobne wyroby z żelaza, 7 tłoki do amortyzatorów [części maszyn],
bębny [części maszyn], chłodnice do silników, dmuchawy do spręża‑
nia, zasysania i transportu gazu, dystrybutory paliw dla stacji benzyno‑
wych, dźwigi do pojazdów, elektrody do urządzeń spawalniczych,
etykieciarki, maszyny do filtrowania, filtry [części maszyn lub silników],
filtry [wkłady] do maszyn filtrujących, filtry powietrza chłodnic silni‑
ków, gaźniki, maszyny dla górnictwa, klocki hamulcowe inne niż
do pojazdów, okładziny hamulcowe inne niż do pojazdów, szczęki ha‑
mulcowe inne niż do pojazdów, silniki hydrauliczne, instalacje do my‑
cia pojazdów, konwertory katalityczne, koła zębate [zespoły] maszy‑
nowe, instalacje do kondensacji, konwektory paliwa do silników
spalinowych, korbowody do maszyn, motorów lub silników, korby
[części maszyn], rury do kotłów [części maszyn], linki sterownicze
do maszyn lub silników, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów
transmisyjnych, łożyska kulkowe, maszyny dla statków, maszyny
do budowy dróg, maszyny wirujące, membrany do pomp, obrabiarki
do metalu, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, me‑
chanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia [czę‑
ści maszyn], obudowy maszyn, odkurzacze, osłony maszyn, maszyny
dla papiernictwa, odolejacze pary, paski napędowe do wentylatorów
silników, pasy do maszyn, pasy do silników, podstawy [statywy] ma‑
szyn, pokrywy [części maszyn], pokrywy [osłony, części maszyn],
membrany do pomp, pompy [części maszyn lub silników], pompy [ma‑
szyny], pompy paliwowe samonastawne, maszyny na powietrze sprę‑
żone, prasy [maszyny do celów przemysłowych], regulatory [części
maszyn], regulatory prędkości [obrotów] do maszyn i silników, sma‑
rownice [części maszyn], pompy smarownicze, sprężarki [maszyny],
sprężarki doładowujące, sprężyny [części maszyn], sprzęgła inne niż
do pojazdów lądowych, sprzęgła stałe [złącza] inne niż do pojazdów
lądowych, urządzenia do ssania powietrza, mechanizmy sterowania
hydraulicznego do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze do ma‑
szyn i silników, świece zapłonowe do silników spalinowych, świece ża‑
rowe do silników Diesla, przenośniki taśmowe, tłumiki wydechu do sil‑
ników, uchwyty [części maszyn], wciągniki [części maszyn], wciągniki
[wielokrążki], wentylatory do silników, wirówki [maszyny], separatory
wody, wydechowe rury rozgałęźne do silników, złącza [części silników],
9 sygnalizatory akustyczne, czujniki, czujniki poziomu benzyny, czujni‑
ki poziomu paliwa, grodzie akumulatorów elektrycznych, liczniki obro‑
tów, pierścienie kalibrujące, wskaźniki poziomu wody, respiratory inne
niż do sztucznego oddychania, sprawdziany do pomiarów gwintów,
sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, światła błyskowe [sygnały
świetlne], tachometry, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia
heliograficzne, urządzenia pomiarowe, wskaźniki ciśnienia [rejestrato‑
ry ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne
emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku],
wskaźniki poziomu wody, wskaźniki temperatury, zawory elektroma‑
gnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zawory elektromagne‑
tyczne [przełączniki], złącza do przewodów elektrycznych, złącza elek‑
tryczne, złączki [elektryczność], 11 aparatura i instalacje chłodnicze,
chłodnice do cieczy [instalacje], filtry [części instalacji domowych lub
przemysłowych], filtry do wody pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji,
urządzenia do oczyszczania gazu, lampy górnicze, instalacje klimaty‑
zacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, klosze do lamp, obudowy
do lamp, osłony do lamp, reflektory lamp, lampy bezpieczeństwa, lam‑
py do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, oprawki do lamp
elektrycznych, lampy kierunkowskazów do samochodów, latarki, latar‑
ki kieszonkowe, latarki kieszonkowe, elektryczne, aparatura do oczysz‑
czania gazu, aparatura do oczyszczanie oleju, instalacje do odsalania
wody morskiej, instalacje do ogrzewanie pojazdów, urządzenia
do oczyszczania olejów, osuszacze, oszczędzacze paliwa, lampy
oświetleniowe, urządzenia do oświetlenia pojazdów, palniki do lamp,
instalacje podgrzewaczy, instalacja grzewcza w pojazdach, reflektory
do pojazdów, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, aparatura
i urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania po‑
wietrza, zawory regulujące poziom w zbiornikach, reflektory samo‑
chodowe, szkła do lamp, szperacze, światła do pojazdów, światła
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do samochodów, światła rowerowe, urządzenia do oświetlania za po‑
mocą diod elektroluminescencyjnych [LED], aparatura i urządzenia
do uzdatniania wody, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne
do laboratoriów, aparatura do wentylacji [klimatyzacja], instalacje
do wentylacji pojazdów [klimatyzacja], wentylatory [klimatyzacja], in‑
stalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę,
urządzenia do filtrowania wody, instalacje do odsalania wody mor‑
skiej, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki elektryczne,
żarówki oświetleniowe, 12 resory, sprężyny amortyzujące do samo‑
chodów, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, bagażniki
do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, siatki bagażowe
do pojazdów, wózki bagażowe (pojazdy], błotniki, fartuchy błotników,
instalacje hydrauliczne do pojazdów, karoserie samochodowe, kierun‑
kowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, kominy do lokomo‑
tyw, kominy do statków, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojaz‑
dach, pojazdy kosmiczne, lusterka wsteczne, łańcuchy
przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łańcuchy sterownicze do po‑
jazdów lądowych, łoża silnika do pojazdów lądowych, mechanizmy
napędowe do pojazdów lądowych, pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej (części po‑
jazdów lądowych], tapicerka do pojazdów, wojskowe pojazdy trans‑
portowe, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie
i po szynach, pojazdy elektryczne, pojazdy silnikowe, pokrowce na sie‑
dzenia pojazdów, przenośniki naziemne [transportery], przetworniki
momentu obrotowego do pojazdów lądowych, resory, sprężyny za‑
wieszenia do pojazdów, siedzenia do pojazdów, statki kosmiczne, sy‑
gnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, zagłówki do siedzeń samocho‑
dowych, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, resory zawieszenia
w pojazdach, 17 zderzaki amortyzujące gumowe, materiały izolacyjne,
taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodpor‑
ne, materiały ciepłochronne, przewody giętkie do chłodnic pojazdów,
przewody giętkie niemetalowe, uszczelki, 40 frezowanie, informacje
o obróbce materiałów, łączenie materiałów na zamówienie, obróbka
metali, oczyszczanie powietrza, szlifowanie, ścieranie, usługi spawalni‑
cze, 42 badania techniczne, prace badawczo‑rozwojowe [dla osób
trzecich], inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary],
kontrola jakości, opracowywanie projektów technicznych, usługi do‑
radcze w dziedzinie technologii.

(111) 294172
(220) 2016 07 18
(210) 459236
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli FORMER
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.12
(510), (511) 7 maszyny oraz urządzenia i przyrządy dla przemysłu
celulozowo‑papierniczego o napędzie innym niż ręczny zawarte
w tej klasie.
(111) 294173
(220) 2016 07 18
(210) 459240
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli JET‑V
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 7 maszyny oraz urządzenia i przyrządy dla przemysłu
celulozowo‑papierniczego.
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(111) 294174
(220) 2016 07 18
(210) 459244
(151) 2017 01 03
(441) 2016 09 12
(732) NOWOCZESNA STODOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) mini STODOŁA
(510), (511) 19 domy z prefabrykatów, konstrukcje niemetalowe tj.
altany, domy, 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajmowanie mieszkań, zarzą‑
dzanie majątkiem nieruchomym, 39 organizowanie wycieczek, re‑
zerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, wynajmowa‑
nie miejsc parkingowych, wypożyczanie samochodów, zwiedzanie
turystyczne, 42 projektowanie budynków, projektowanie dekoracji
wnętrz, doradztwo architektoniczne, 43 domy turystyczne, hotele,
kawiarnie, motele, pensjonaty, restauracje, restauracje samoobsłu‑
gowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja kwater na po‑
byt czasowy, rezerwacja miejsc w hotelach, wynajmowanie pomiesz‑
czeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia .
(111) 294175
(220) 2016 07 18
(210) 459247
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) REKITINpro
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, pomarańczowy, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, błękitny
(531) 03.09.02, 06.03.04, 01.15.25, 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne.
(111) 294176
(220) 2016 07 18
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) SETLAK MARCIN BRANDELAW, Lublin, PL.
(540) Rmarket.pl
(540)

(210) 459249

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 42 projektowanie nazw firmowych, projektowanie gra‑
ficzne, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, 45 re‑
jestrowanie nazw domen [usługi prawne], usługi związane z prze‑
niesieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi rejestracyjne
(prawne), badania w zakresie własności intelektualnej, badania praw‑
ne, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo praw‑
ne, doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej,
doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, doradztwo związane z rejestra‑
cją nazw domen, dostarczanie informacji prawnych, fachowe usługi
doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, pośrednictwo
w procedurach prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące
zagadnień prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług praw‑
nych, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, usługi monito‑
rowania znaków towarowych, usługi monitorowania znaków towaro‑
wych do celów doradztwa prawnego, usługi prawne dotyczące praw
własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków
towarowych.
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(111) 294177
(220) 2016 07 18
(210) 459250
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) CERBIŃSKI TOMASZ, Zielona Góra, PL.
(540) POLPORA
(510), (511) 14 biżuteria, zegary i zegarki, bransolety i zegarki połą‑
czone, chronografy do użytku jako zegarki, chronografy [zegarki],
czasomierze [zegarki], etui na zegarki, etui na zegarki [prezenta‑
cja], pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, pudełka na zegarki,
skrzynki na zegarki, wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, zegarki, ze‑
garki automatyczne, zegarki chronometryczne, zegarki damskie, ze‑
garki do nurkowania, zegarki mechaniczne nakręcane ręcznie, zegar‑
ki kwarcowe, zegarki kieszonkowe, zegarki eleganckie, chronografy,
futerały na zegarki [na miarę].
(111) 294178
(220) 2016 07 19
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) TEATR KWADRAT, Warszawa, PL.
(540) Kwadrat BISTRO ART
(540)

(210) 459271

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.11, 11.03.04
(510), (511) 35 usługi reklamowe, wynajem czasu i miejsca rekla‑
mowego, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla
klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza
rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych w In‑
ternecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie in‑
formacji z baz danych osobom trzecim, organizowanie konferencji,
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu rekla‑
mowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycz‑
nych i optycznych nośników informacji, oferowanie usług aukcyj‑
nych w formie promocji, rozliczenia i rejestracja transakcji wymiany
płatnych treści, zarządzania profesjonalną działalnością artystyczną,
usługi impresariów w działalność artystycznej, usługi modelek i mo‑
deli w zakresie promocji sprzedaży i reklamy, promocja i reklama
imprez artystyczno‑rozrywkowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich w zakresie działalności filmowej, telewizyjnej, teatralnej, es‑
tradowej, plastycznej i literackiej, 41 nauczanie, kształcenie, rozryw‑
ka, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie prowadzenia
teatru, usługi artystów teatralnych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, produkcja przedstawień teatralnych, realizacja przed‑
stawień teatralnych, wystawianie spektakli teatralnych i muzycz‑
nych, organizowanie i prowadzenie koncertów, rezerwacja miejsc
na spektakle, obsługa sal kinowych i teatralnych, pisanie scenariuszy
imprez artystycznych, usługi studia nagrań, studia filmowe, produk‑
cja filmów, nagrywania filmów na taśmach wideo, usługi reporter‑
skie, fotoreportaże, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
montaż taśm wideo, organizowanie, montaż programów radiowych,
telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja filmów i wi‑
dowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie
produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, nauko‑
wych, publicystycznych, kulturalnych, organizowanie, obsługa i pro‑
wadzenie seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów,
organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, za‑
baw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych z zakresu rozryw‑
ki lub kultury, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia,
organizowanie balów, organizowanie przyjęć, edukacja w dziedzinie
filmu, telewizji, estrady, sztuk scenicznych i plastycznych oraz literatu‑
ry, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych świad‑
czących usługi rozrywkowe lub kulturalne, poradnictwo zawodowe
w zakresie twórczości filmowej, telewizyjnej, teatralnej, estradowej,
plastycznej i literackiej, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
filmów kinematograficznych, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, usługi w zakresie działalności wydawni‑
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czej, edycja i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków i elek‑
tronicznych mediów, usługi księgarni elektronicznej, 43 restauracje,
restauracje samoobsługowe, kawiarnie, bistro, kafeterie, bufety,
bary, catering, stołówki, usługi lokali gastronomicznych, dostarcza‑
nie żywności i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
przygotowywanie dań i napojów na zamówienie oraz ich dostawa,
usługi cateringowe, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia do punk‑
tów gastronomicznych, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, ba‑
rach, kawiarniach, bistrach, lokalach gastronomicznych, informacja
o usługach restauracyjnych, usługi w zakresie wyżywienia w związ‑
ku z organizacją imprez turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych,
sportowych i rekreacyjnych.

(111) 294179
(220) 2016 07 19
(210) 459290
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) iEpE
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 15.01.01, 15.01.11, 15.01.17, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urzą‑
dzenia dydaktyczne i symulatory, 41 nauczanie i szkolenia, organi‑
zowanie konferencji, wystaw edukacyjnych i konkursów, 42 badania
naukowe i przemysłowe, projektowanie techniczne i doradztwo.
(111) 294180
(220) 2016 07 19
(210) 459291
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) iEpE
(540)

(531) 15.01.01, 15.01.11, 15.01.17, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urzą‑
dzenia dydaktyczne i symulatory, 41 nauczanie i szkolenia, organi‑
zowanie konferencji, wystaw edukacyjnych i konkursów, 42 badania
naukowe i przemysłowe, projektowanie techniczne i doradztwo.
(111) 294181
(220) 2016 07 19
(210) 459300
(151) 2017 01 09
(441) 2016 09 12
(732) VZÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) VZÓR
(510), (511) 18 okładziny i wykończenia z moleskinu i ze skóry dla me‑
bli, skóry zwierzęce, imitacje skóry, skóry do mebli, 20 meble, meble
tapicerowane, meble biurowe, meble metalowe, meble z tworzyw
sztucznych, wyroby stolarstwa meblowego, biurka, wykończeniowe
elementy plastikowe do mebli, regały, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych mebli i przedmiotów wyposażenia wnętrz pozwa‑
lające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować świadczone przez
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sklepy detaliczne, hurtownie oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej przez stronę internetową, 37 usługi w zakresie tapice‑
rowania, konserwacji, odnawiania i naprawy mebli.

(111) 294182
(220) 2016 07 19
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) EURO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KANGU SELF STORAGE
(540)

(210) 459318

(111) 294183
(220) 2016 07 20
(210) 459327
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 12
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda NEURO COLLAGEN
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wy‑
roby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do ma‑
kijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do od‑
chudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów.
(111) 294184
(220) 2016 07 20
(210) 459329
(151) 2017 01 31
(441) 2016 09 26
(732) SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) TendoComplex
(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 spe‑
cjalnego 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, apli‑
katory 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 medycz‑
nych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemow‑
ląt, 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, irygato‑
ry do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowa‑
ne 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 in‑
strumenty 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 do‑
maciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczo‑
teczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień
ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne
kompresy stosowane w chirurgii, termometry do celów medycz‑
nych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania; ma‑
teriały do zszywania, terapeutyczne plastry, .
(111) 294185
(151) 2017 01 04

(220) 2016 07 20
(441) 2016 09 12

(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU,
Sierpc, PL.
(540) PIKSERKI
(510), (511) 29 produkty mleczne.
(111) 294186
(220) 2016 07 20
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) VINDIX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Vindix
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 03.05.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż materiałów opakowaniowych, usługi mer‑
chandisingu w zakresie pakowania i przechowywania, 39 usługi
transportowe, wynajem powierzchni magazynowych, wynajem sa‑
mochodów i przyczep.

(210) 459344
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(210) 459346

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar‑
czą, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
analiza koszów, outsourcing [doradztwo handlowe], pomoc w zakre‑
sie zarządzania działalnością gospodarczą, 36 analizy finansowe, do‑
radztwo finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, tworzenie
funduszy inwestycyjnych, inwestycje finansowe, inwestycje kapitało‑
we, transakcje finansowe, zarządzanie finansami.
(111) 294187
(220) 2016 07 20
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) VINDIX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 459347

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar‑
czą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
analiza kosztów, outsourcing [doradztwo handlowe], pomoc w za‑
rządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, 36 analizy finansowe, doradztwo finan‑
sowe, usługi finansowe, inwestycje finansowe, operacje finansowe,
inwestycje kapitałowe, transakcje finansowe, tworzenie funduszy
inwestycyjnych, zarządzanie finansami.
(111) 294188
(220) 2016 07 20
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) PRZEWOŹNY DAWID THORSPAN, Luboń, PL.
(540) THORSPAN
(540)

(210) 459352

Kolor znaku: ciemnobrązowy, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, gotowe do montażu budynki
z metalu, 19 niemetalowe budynki prefabrykowane, budynki nieme‑
talowe przenośne, 22 plandeki, namioty, plandeki na namioty, nakry‑
cia hal namiotowych, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: materiały na plandeki i pokrycia hal namiotowych, kształtowni‑
ki metalowe i konstrukcje metalowe, gotowe do montażu budynki,
37 usługi w zakresie montażu hal namiotowych i przemysłowych,
42 projektowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych, 43 wypoży‑
czanie hal namiotowych.
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(111) 294189
(220) 2016 07 21
(210) 459362
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) CZĄSTKA‑SROKA DANUTA, Ujkowice, PL.
(540) mamokupmi.pl
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośred‑
nictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie
sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on‑line, sprze‑
daż wysyłkowa, reklama na stronach internetowych oraz organizo‑
wanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych
z promocją następujących towarów: jednorazowe pieluchy celulo‑
zowe dla dzieci, jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania pie‑
luchy jako pieluszki dziecięce, pieluchy dla małych dzieci z papieru,
pieluchy jednorazowe, pieluchy z celulozy dla niemowląt, nożyczki,
nożyczki dla dzieci, nożyczki do paznokci, sztućce dla dzieci, elek‑
troniczne nianie, artykuły do karmienia i smoczki, butelki dla dzieci,
butelki do karmienia dzieci, laktatory, laktatory dla matek karmią‑
cych, smoczki, smoczki dla dzieci, smoczki dla noworodków, smoczki
do butelek do karmienia, smoczki jednorazowego użytku, smoczki
niemowlęce, smoczki pediatryczne, domowe podgrzewacze do bu‑
telek dziecięcych [elektryczne], elektryczne podgrzewacze butelek,
podgrzewacze do butelek, sterylizatory, sterylizatory do butelek
do karmienia niemowląt, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, foteli‑
ki dla dzieci do pojazdów, rowery, rowery dziecięce samochodowe
foteliki dziecięce, wózki, wózki do użytku z przenośnym łóżeczkiem
niemowlęcym, budki do wózków dziecięcych spacerowych, wóz‑
ki dziecięce wyposażone w nosidełka, wózki na kółkach dla dzieci,
wózki‑wagoniki do przewożenia dzieci, bezpieczne łóżeczka dziecię‑
ce, chodziki dla dzieci, huśtawki montowane na ganku, kojce, kołyski
bujane, kołyski dla niemowląt, kołyski dziecięce, komody jako me‑
ble, kosze dla niemowląt, krzesełka dla niemowląt, leżaczki dziecię‑
ce typu bujaki, łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, łóżecz‑
ka koszyki dla niemowląt, łóżka dla dzieci jako kojce, łóżka, pościel,
materace, poduszki, meble, meble dla dzieci, meble dla niemowląt,
meble do pokojów dziecinnych, meble do przewijania niemowląt,
meble drewniane, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna
pościelowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna po‑
ścielowa], przewijaki, przewijaki montowane do ściany, wanienki dla
niemowląt, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki z tworzywa
sztucznego dla dzieci, bielizna pościelowa, bielizna pościelowa dla
niemowląt, duże ręczniki, ręczniki, ręczniki dla dzieci, ręczniki kąpie‑
lowe, ręczniki łazienkowe, body jako odzież, letnie ubranka dla dzieci,
obuwie, obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, odzież codzienna,
odzież dziecięca, odzież niemowlęca, pajacyki dla dzieci jako odzież,
śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, śliniaki niepapierowe,
śliniaki z materiałów tekstylnych, śpioszki, pajacyki jako odzież, arty‑
kuły do zabawy dla dzieci, huśtawki jako zabawki, huśtawki dla dzie‑
ci, huśtawki dla niemowląt, maty do zabawy zawierające zabawki
dla niemowląt, rowery trójkołowe jako zabawki, marketing, reklama,
reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
billboardowa, reklama na stronach internetowych powyższych to‑
warów oraz świadczonych usług, udzielanie porad konsumentom,
promocje, wyprzedaże.
(111) 294190
(220) 2016 07 21
(210) 459364
(151) 2017 01 31
(441) 2016 09 26
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) ProstiMEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego .
(111) 294191
(220) 2016 07 21
(210) 459375
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) IMPERIAL ANIMALS
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt,
szampony dla zwierząt domowych, 5 produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, środki odkażają‑
ce, środki do zwalczania robactwa, odczynniki chemiczne do celów
weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne dla celów weteryna‑
ryjnych, białkowe suplementy dla zwierząt domowych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty z mikroelementami dla zwierząt domo‑
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wych, kapsułki do celów farmaceutycznych, leki do celów weteryna‑
ryjnych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, preparaty prze‑
ciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, preparaty diagnostyczne
do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplementy
diety dla zwierząt, preparaty do mycia zwierząt domowych, środki
do mycia psów, 31 karma dla zwierząt, pasze, napoje dla zwierząt
domowych, pokarm dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów,
kotów i innych zwierząt, 44 usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i urody dla zwierząt.

(111) 294192
(220) 2016 07 21
(210) 459376
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) ARKLEY II SEED FUND SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Arkley
(510), (511) 36 usługi finansowe, zarządzanie finansami, finanso‑
we usługi konsultingowe, doradztwo finansowe, analizy finansowe,
usługi związane z kapitałem wysokiego ryzyka, doradztwo w zakre‑
sie usług związanych z kapitałem wysokiego ryzyka, finansowanie
kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzy‑
ka, inwestycje finansowe, doradztwo w zakresie inwestowania fun‑
duszy, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, informa‑
cje finansowe.
(111) 294193
(220) 2016 07 21
(151) 2017 01 31
(441) 2016 09 26
(732) DELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) SKINSCABIN
(540)

(210) 459386

Kolor znaku: niebieski, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, anty‑
perspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, prepara‑
ty kosmetyczne do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami
kosmetycznymi, środki do depilacji, środki toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne ujmowane w tej klasie, środki czyszczące, maści
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, żele do mycia ciała,
peelingi, preparaty do demakijażu, zestawy kosmetyków, produkty
kosmetyczne do pielęgnacji dzieci i niemowląt.
(111) 294194
(220) 2016 07 21
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) INTERARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Antoniówka, PL.
(540) RADOM 11 POLAND
(540)

(210) 459395

(531) 02.01.02, 02.01.16, 02.01.22, 02.01.23, 23.01.05, 26.01.02,
26.01.04, 26.01.14, 27.05.05
(510), (511) 6 odlewy stalowe, odlewy żeliwne, odlewy ze stopów
metali nieżelaznych, 13 broń palna, amunicja i pociski, 40 odlewanie
metali, obróbka mechaniczna odlewów i odkuwek, obróbka mecha‑
niczna elementów metalowych.
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(111) 294195
(220) 2016 07 21
(210) 459396
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) VIVENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) VIVENTI
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, drzwi drewniane, drzwi harmo‑
nijkowe, niemetalowe, drzwi ognioodporne niemetalowe, nieme‑
talowe drzwi przeciwpożarowe, drzwi przesuwne, niemetalowe,
drewniane ościeżnice drzwiowe, obudowy drzwiowe niemetalowe,
futryny drzwiowe niemetalowe, niemetalowe ościeżnice do drzwi,
syntetyczne materiały podłogowe lub okładziny ścienne, panele
ścienne niemetalowe, okładzinowe panele ścienne niemetalowe,
pokrycia ścienne nie z metalu, 20 meble, meble domowe, półki jako
meble, szafy, skrzynie jako meble, regały, narożniki, meble wielo‑
funkcyjne, meble do wnętrz, meble i akcesoria meblowe wyposaże‑
nia domu, drzwi do mebli.
(111) 294196
(220) 2016 07 21
(210) 459398
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) HILDEGARDOWE.PL CENTRUM ŚW. HILDEGARDY
(540)

Kolor znaku: niebieski, brązowy, biały, czarny
(531) 02.03.03, 26.01.01, 26.01.14, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabety‑
ków do celów medycznych, leki uspokajające, suplementy mine‑
ralne do żywności, eliksiry jako 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 farma‑
ceutyczne 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, sy‑
ropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom wi‑
taminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farma‑
ceutycznych, 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 farma‑
ceutycznych, środki uśmierzające ból.
(111) 294197
(220) 2016 07 21
(210) 459399
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) GALITSYNA ART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GALITSYNA ART GROUP
(540)

(531) 01.01.05, 02.09.14, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 16 obrazy, obrazy artystyczne, odbitki artystyczne gra‑
ficzne, papierowe wyroby artystyczne, fotografie, oprawki do obra‑
zów lub zdjęć, reprodukcje obrazów, 41 produkcja sztuk, reżysero‑
wanie lub wystawianie sztuk, usługi edukacyjne w zakresie sztuki,
usługi galerii sztuki, usługi związane z wystawami sztuki, usługi ar‑
tystyczne, publiczne pokazy artystyczne w celach edukacyjnych lub
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rozrywkowych, publiczne pokazy i warsztaty edukacyjne związane
ze sztuką wizualną, usługi w zakresie publicznych występów i poka‑
zów o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub edukacyjnym,
usługi organizowania, produkcji i rozpowszechniania widowisk
i imprez artystycznych związanych ze sztukami wizualnymi, pokazy
i widowiska artystyczne w zakresie tworzenia obrazów i dzieł sztuki
w celach rozrywkowych lub edukacyjnych, organizacja i produkcja
widowisk, wystawianie spektakli na żywo, usługi rezerwacji miejsc
na spektakle, usługi informacji o imprezach rozrywkowych i eduka‑
cyjnych, usługi artystów teatralnych, usługi teatralne, usługi fotogra‑
fów, usługi w zakresie fotoreportaży, usługi edukacyjne, organizacja
i prowadzenie warsztatów i szkoleń, usługi organizowania wystaw
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, usługi organizacji i prowadzenia spektakli, realizacja
spektakli, produkcja przedstawień edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie pokazów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych,
pokazy kinowe, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edu‑
kacji, wystawy sztuki, usługi galerii sztuki, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, produkcja filmów innych niż rekla‑
mowe, pokazy cyrkowe.

(111) 294198
(220) 2016 07 21
(210) 459400
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) GALITSYNA ART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VLODYR
(510), (511) 16 obrazy, obrazy artystyczne, odbitki artystyczne gra‑
ficzne, papierowe wyroby artystyczne, fotografie, oprawki do obra‑
zów lub zdjęć, reprodukcje obrazów, 41 produkcja sztuk, reżysero‑
wanie lub wystawianie sztuk, usługi edukacyjne w zakresie sztuki,
usługi galerii sztuki, usługi związane z wystawami sztuki, usługi ar‑
tystyczne, publiczne pokazy artystyczne w celach edukacyjnych lub
rozrywkowych, publiczne pokazy i warsztaty edukacyjne związane
ze sztuką wizualną, usługi w zakresie publicznych występów i poka‑
zów o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub edukacyjnym,
usługi organizowania, produkcji i rozpowszechniania widowisk
i imprez artystycznych związanych ze sztukami wizualnymi, pokazy
i widowiska artystyczne w zakresie tworzenia obrazów i dzieł sztuki
w celach rozrywkowych lub edukacyjnych, organizacja i produkcja
widowisk, wystawianie spektakli na żywo, usługi rezerwacji miejsc
na spektakle, usługi informacji o imprezach rozrywkowych i eduka‑
cyjnych, usługi artystów teatralnych, usługi teatralne, usługi fotogra‑
fów, usługi w zakresie fotoreportaży, usługi edukacyjne, organizacja
i prowadzenie warsztatów i szkoleń, usługi organizowania wystaw
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, usługi organizacji i prowadzenia spektakli, realizacja
spektakli, produkcja przedstawień edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie pokazów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych,
pokazy kinowe, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edu‑
kacji, wystawy sztuki, usługi galerii sztuki, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, produkcja filmów innych niż rekla‑
mowe, pokazy cyrkowe.
(111) 294199
(220) 2016 07 21
(210) 459406
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) PERŁA‑BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) LUBELSKI CHMIEL UNIKALNY AROMAT
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, zielony, niebieski
(531) 05.11.15, 01.15.15, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 zgru‑
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powanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak piwo, wody mineral‑
ne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje słodowe, napo‑
je izotoniczne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie
zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu
różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji.

(111) 294200
(220) 2016 07 21
(210) 459407
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) PERŁA‑BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) OD 1846 PERŁA CHMIELOWA Pils PERŁA WŚRÓD PIW
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, zielony, złoty, żółty
(531) 01.15.15, 05.11.15, 24.01.05, 25.01.15, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 zgru‑
powanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak piwo, wody mineral‑
ne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje słodowe, napo‑
je izotoniczne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie
zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu
różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji.
(111) 294201
(220) 2016 07 21
(210) 459410
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) WMEDIAWZIĘCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) wmediawzięci
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, jasnoniebieski,
jasnopomarańczowy, pomarańczowy, czerwony
(531) 26.03.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do re‑
jestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia,
komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowa‑
nia, wzmacniacze, sprzęt hi‑fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne,
gry komputerowe i telewizyjne, kasety, płyty CD, płyty DVD, 35 usługi
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reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwię‑
kowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i interne‑
towych, usługi administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami
transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu urządze‑
niami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmisji i tworzenia
sygnału telewizyjnego, usługi zarządzania, usługa obsługi menedżer‑
skiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewi‑
zyjną i filmową, usługi marketingowe, usługi w zakresie produkcji
audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie badania opinii rynku,
usługi prowadzenia centrum informacyjnego polegające na groma‑
dzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących towa‑
rów, usług i wydarzeń, organizacja wystaw, targów i konkursów w ce‑
lach reklamowych i handlowych, pośrednictwo handlowe, promocja
sprzedaży, 38 usługi produkcji i rozpowszechniania programów tele‑
wizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów
muzycznych, wideoklipów muzycznych, programów informacyjnych,
programów o tematyce muzycznej, usługi: emisji telewizyjnej i radio‑
wej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego,
organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośred‑
nictwem sieci informatycznych‑Internetu, sieci teleinformatycznych
i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów i odbior‑
ników programów zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje infor‑
macyjne i prasowe, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, przeprowadzanie wy‑
wiadów z zespołami muzycznymi i osobami z show biznesu, organi‑
zowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów,
wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie pu‑
blikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze, 45 usłu‑
gi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licen‑
cji i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(111) 294202
(220) 2016 07 21
(210) 459415
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) SPASTYNA MAX
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały, czerwony, różowy
(531) 01.15.21, 26.13.01, 26.13.25, 25.12.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 294203
(220) 2016 07 22
(210) 459420
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) BROOKVENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Śląskie, PL.
(540) AREOPlus
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 kratki wentylacyjne metalowe do montowania w oknach,
11 instalacje i urządzenia wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, terminale
wentylacyjne, nawiewniki powietrza, wywietrzniki powietrza, instalacje
i urządzenia do klimatyzacji i oczyszczania powietrza, części i akcesoria
do w/w towarów zawarte w tej klasie, 20 kratki wentylacyjne niemetalo‑
we do montowania w oknach, kratki wywiewne niemetalowe do mon‑
towania w oknach, 37 usługi instalowania, konserwacji i naprawy in‑
stalacji i urządzeń do wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
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usługi doradztwa, konsultacji i informacji w zakresie instalacji i urządzeń
do wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza.

(111) 294204
(220) 2016 07 22
(210) 459426
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) FITATU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) VITALIA
(510), (511) 35 usługi przetwarzania komputerowych baz danych,
usługi w zakresie reklamy i marketingu, usługi badania rynku, zgru‑
powanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na‑
bywcy wygodnie oglądać i kupować wagi kuchenne i łazienkowe,
krokomierze, sprzęt do ćwiczeń fitness, filmy oraz nagrania instruk‑
tażowe, książki, żywność pakowaną, kosmetyki ujędrniające i wspo‑
magające odchudzanie, suplementy diety (odżywki) oraz korzy‑
stać z usług doradztwa polegającego na udostępnianiu informacji
o w/w produktach konsumenckich, 41 publikowanie tekstów pu‑
blicystycznych oraz serwis internetowy, organizowanie konkursów
edukacyjnych, nauczanie i kursy korespondencyjne, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie wystaw edukacyjnych
i widowisk, 44 zdrowie (higiena i troska o urodę istot ludzkich lub
zwierząt), działalność gospodarcza w zakresie doradztwa związane‑
go z dietetyką i odchudzaniem, doradztwo dietetyczne oraz w zakre‑
sie ćwiczeń fizycznych, przeliczania kaloryczności żywności, doradz‑
two polegające na udzielaniu informacji żywieniowych w zakresie
dostarczania żywności dietetycznej oraz żywności przeznaczonej
do redukcji masy ciała..
(111) 294205
(220) 2016 07 22
(210) 459435
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) FIJOŁEK MARCIN MARKET FORECAST, Warszawa, PL.
(540) TRINITE
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 17.02.01, 17.02.02, 17.02.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 ubrania, odzież, kurtki, okrycia głowy
‑codzienne
i sportowe.
(111) 294206
(220) 2016 07 22
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) LAL ARKADIUSZ MOTOCHEMIA, Kraków, PL.
(540) MOTO BASTION.PL
(540)

(210) 459441

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.01.09
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], czasopisma branżowe, cza‑
sopisma komputerowe, materiały drukowane, albumy, katalogi,
35 przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej
bazy danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem
komputerowej bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy
danych, pozyskiwanie danych do komputerowe bazy danych, reklama
i marketing, reklama w czasopismach, reklama i usługi reklamowe,
reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej
i profesjonalnej, reklama online za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, usługi reklamowe, w tym reklama on‑line w sieci komputerowej,
reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych
i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektro‑
niczną, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama
związana z transportem i dostawą, doradztwo i informacje na temat
obsługi klienta, zarządzania produktami oraz cen w serwisach inter‑
netowych w związku z zakupami dokonywanymi przez Internet, za‑
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wieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online,
organizowanie aukcji internetowych, reklama biznesowych stron in‑
ternetowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach interne‑
towych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę
towarów i usług, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej
online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami
a właścicielami stron internetowych, promocja sprzedaży, zapewnia‑
nie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie informacji bizneso‑
wych, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie informacji handlowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie re‑
klam dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych, rozpowszechnianie danych w zakresie działalności
gospodarczej, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez
Internet, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą
sieci komunikacyjnej online w Internecie, prowadzenie badań opinii
publicznej, organizowanie i prowadzenie aukcji, 38 udostępnianie
komputerowej bazy danych, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób
trzecich, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, zapewnianie
użytkownikom dostępu do portali w Internecie, udostępnianie fo‑
rów internetowych online, zapewnianie dostępu do forów interneto‑
wych, komunikacja za pomocą środków elektronicznych, komunikacja
w celu wymiany danych w formie elektronicznej, przekazywanie i roz‑
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci kompute‑
rowych oraz Internetu, 39 informacje o transporcie, informacje o ruchu
drogowym, informacje o podróży, doradztwo w zakresie planowania
trasy podróży, doradztwo w zakresie podróży, dostarczanie wiadomo‑
ści, organizowanie wynajmu środków transportu, usługi informacyj‑
ne związane z metodami transportu, udzielanie informacji na temat
transportu samochodowego, 41 udzielanie informacji edukacyjnych
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu,
programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Inter‑
net, publikowanie czasopism internetowych, edukacja online z kom‑
puterowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów,
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, organizowanie rajdów,
tras i wyścigów samochodowych, szkolenia z dziedziny naprawy po‑
jazdów, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem,
szkolenia związane ze sprzedażą pojazdów, usługi szkoleniowe zwią‑
zane z konserwacją pojazdów.

(111) 294207
(220) 2016 07 22
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) ALUMNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
SALWATOR
(540)

(210) 459445

I

GIMNAZJUM

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 24.01.03, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12, 26.01.06
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie.
(111) 294208
(220) 2016 07 22
(210) 459449
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) SMART PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, PL.
(540) InnovitumB
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowane do celów me‑
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, pre‑
paraty farmaceutyczne, hematogen, hematogen, hemoglobina, he‑
moglobina, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekar‑
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stwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi,
leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], mineral‑
ne suplementy diety, mleko w proszku dla niemowląt, odżywcze su‑
plementy diety, oleje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycznego,
tabletki do celów farmaceutycznych, tłuszcze do celów medycznych,
preparaty witaminowe, leki wzmacniające, żywność dla niemowląt.

(510), (511) 41 edukacja, informacja o edukacji, organizowanie i pro‑
wadzenie konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, se‑
minariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych, wystaw
z dziedziny edukacji, publikowanie książek, pokazy kształcenia prak‑
tycznego, nauczanie, publikowanie tekstów, 42 badania techniczne,
badania w dziedzinie techniki, ekspertyzy inżynieryjne.

(111) 294209
(220) 2016 07 22
(210) 459458
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) PIERZCHAŁA AGATA, Warszawa, PL.
(540) Slow Coaching
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji
lub kształcenia] edukacja, nauczanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], usługi trenerskie.

(111) 294213
(220) 2016 07 22
(210) 459473
(151) 2017 01 17
(441) 2016 09 12
(732) SZEWCZUK PIOTR SPORT‑ZDROWIE‑KONDYCJA SZK,
Świecie, PL.
(540) SPORT ZDROWIE KONDYCJA
(540)

(111) 294210
(220) 2016 07 22
(210) 459460
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE JOANNA BOGUSŁAW
GÓRKA, RYSZARD KORCZAK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Naturia perfect color
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki do mycia, pielęgnacji, upiększania włosów
i ciała, w tym: środki do mycia włosów i ciała, środki do kąpieli, prepa‑
raty toaletowe takie jak: dezodoranty, sole do kąpieli, aromaty do ką‑
pieli, preparaty pielęgnacyjne, w tym: kremy, maseczki, żele, śmietan‑
ki i mleczka kosmetyczne, kosmetyki upiększające do włosów i ciała,
artykuły kosmetyczne do upiększania, w tym: szminki, cienie i tusze,
farby do włosów, płyny do trwałej, kremy koloryzujące i odbarwiają‑
ce, pudry, fluidy, kremy i woski depilujące, liftingi, artykuły perfume‑
ryjne, wata do celów kosmetycznych, bibułki i chusteczki nasączone
płynami kosmetycznymi, środki do pielęgnacji jamy ustnej, artykuły
perfumeryjne, 5 preparaty do kąpieli leczniczych, preparaty farma‑
ceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty farmaceutyczne do włosów.
(111) 294211
(220) 2016 07 22
(210) 459468
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) skin drink
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, cia‑
ła i włosów, artykuły perfumeryjne, dezodoranty, środki myjące.
(111) 294212
(220) 2016 07 22
(210) 459469
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL.
(540) LUT UTB 2016 UNIVERSITAT THOMAE BATA ZLINENSIS
ERUDIRE ET CREARE 2017
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, czerwony, pomarańczowy,
biały, żółty, brązowy, czarny
(531) 03.07.01, 20.07.01, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.21, 26.03.07,
26.03.10, 26.03.17, 26.03.18, 26.05.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

Kolor znaku: brązowy, czarny, biały
(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.08, 26.01.10,
26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi: chronometria na imprezach sportowych, edu‑
kacja, fotografie, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywko‑
wych, informacja o rekreacji, instruktaże zajęć gimnastycznych, kom‑
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, kultura fizyczna,
lunaparki, montaż taśm wideo, filmowanie i nagrywanie filmów na ta‑
śmach wideo, nauczanie, nauczanie przedszkolne i koresponden‑
cyjne, nocne kluby, edukacja z rozrywką w ramach organizowanych
konkursów, organizowanie obozów i zawodów sportowych, organizo‑
wanie, obsługa i prowadzenie: koncertów, konferencji, kongresów, se‑
minariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie loterii, obsługa pól golfowych, obsługa sal kinowych,
organizowanie balów, impresariat dla organizowanych spektakli, or‑
ganizowanie wystaw z dziedziny kultury oraz edukacji, parki rozrywki,
pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, orga‑
nizacja pokazów mody, pozowanie dla artystów, pokazy kształcenia
w ramach praktyk, porady w zakresie edukacji lub kształcenia w ra‑
mach doradztwa zawodowego, poprawianie kondycji w ramach usług
w szczególności klubach zdrowia, publikowanie oraz wypożyczanie
książek, pokazy jako forma kształcenia praktycznego, prowadzenie
ogrodów zoologicznych, produkcja filmów innych niż reklamowych,
produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyj‑
nych, prowadzenie zajęć fitness, przedszkola, publikacje elektroniczne
on‑line nie do pobrania, radiowe programy rozrywkowe, rezerwacja
miejsc na spektakle, rozrywka z nauczaniem w ramach usług klubo‑
wych, organizowanych przyjęć oraz dla obozów wakacyjnych, sale
koncertowe, sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły z in‑
ternatem, szkolenia i prowadzenie warsztatów, tłumaczenie języka
migowego, telewizyjne programy rozrywkowe, tłumaczenia, tresura
zwierząt, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych oraz ośrod‑
ków rekreacji, usługi związane z organizowaniem i obsługą orkiestr,
dyskotek, imprez karaoke, usługi reporterskie, usługi komponowania
układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi
prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
trenera osobistego, usługi trenerskie, wynajmowanie: kortów teniso‑
wych, obiektów sportowych oraz stadionów, wypożyczanie aparatury
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych,
wypożyczanie zabawek, edukacja na poziomie wyższych uczelni, wy‑
stawy w ramach usług muzealnych, wypożyczanie: nagrań dźwięko‑
wych, magnetowidów, odbiorników radiowych, telewizyjnych, kamer
oraz kaset wideo, wypożyczanie sprzętu sportowego i do nurkowania,
44 usługi: aromaterapia, chirurgia plastyczna, chiropraktyka, chirurgia
drzew, domy opieki, fizjoterapia, fizykoterapia, hodowla zwierząt,
hospicja, łaźnie publiczne, łaźnie tureckie, manicure, masaż, masaż
korekcyjno‑leczniczy połączony z terapią manualną, kręgosłupa i sta‑
wów, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, ośrodki
zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej, projektowanie krajobrazów,
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psycho‑
logiczne, salony: fryzjerskie i piękności, stomatologia, szpitale, tera‑
peutyczne usługi, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi klinik
medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi logopedyczne,
usługi medycyny alternatywnej, usługi położnych, usługi telemedycz‑
ne, usługi wizażyści, usługi optyczne, układanie kompozycji kwiato‑
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wych, usługi farmaceutów w zakresie sporządzania leków recepturo‑
wych, usługi sauny, usługi solaria, wypożyczanie sprzętu medycznego
oraz urządzeń sanitarnych, wszczepianie włosów‑implantacja.

(111) 294214
(220) 2016 07 22
(210) 459474
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) MILUSIE
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane dla dzieci, 5 pieluchy dla dzieci.
(111) 294215
(220) 2016 07 22
(210) 459476
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) KONTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) MYSTIK
(510), (511) 3 antyperspiranty jako środki przeciwpotne, aromaty
jako olejki aromatyczne, balsamy inne niż do celów medycznych,
barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki
do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, eks‑
trakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, henna jako barwnik
kosmetyczny, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecz‑
nicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki, kremy kosme‑
tyczne, kremy wybielające do skóry, lakiery do paznokci, preparaty
do makijaż, maseczki kosmetyczne, mydła, olejki toaletowe, ołówki
kosmetyczne, perfumy, pędzle do makijażu, pomadki do ust, prepa‑
raty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, puder
do makijażu, pumeks, tusze do rzęs, szampony, woda toaletowa,
olejki toaletowy, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, waciki
jako przybory toaletowe, wata do celów kosmetycznych, zmywacze
do paznokci, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 35 usłu‑
gi reklamowe, usługi marketingowe, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, prowadzenie sklepów i stoisk z kosmety‑
kami, środkami pielęgnacyjnymi i perfumami, usługi handlu detalicz‑
nego, hurtowego, w tym online: kosmetykami, środkami pielęgna‑
cyjnymi i perfumami i akcesoriami kosmetycznymi, 44 aromaterapia,
salony fryzjerskie, manicure, masaż, salony piękności, salony fry‑
zjerskie, usługi sauny, usługi solariów, usługi doradcze w dziedzinie
kosmetyki, usługi wizażystów, ogrodnictwo, układanie kompozycji
kwiatowych, projektowanie krajobrazów, usługi w zakresie makijażu.
(111) 294216
(220) 2016 07 22
(210) 459477
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) ETHIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) Papieski Owoc
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczna żywność i sub‑
stancje do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych.
(111) 294217
(220) 2016 07 25
(210) 459495
(151) 2017 01 18
(441) 2016 09 26
(732) Mars, Incorporated, McLean, US.
(540) SHEBA OPÓR JEST DAREMNY
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nie uję‑
te w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, karmy
dla zwierząt oraz dodatki do karmy dla zwierząt, wapienne skorupy
mątwy, kości i artykuły jadalne do żucia, ściółka dla zwierząt.
(111) 294218
(220) 2016 07 25
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) ELOPAK SPÓŁKA AKCYJNA, Czosnów, PL.
(540) Doskonałe Mleko
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.

(210) 459498
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(111) 294219
(220) 2016 07 25
(210) 459511
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) SERCEN
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, złoty
(531) 02.09.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.
(111) 294220
(220) 2016 07 25
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) LASMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) Konferencja dla zuli
(540)

(210) 459514

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 05.01.01, 05.01.05, 05.01.16, 15.07.01, 15.07.02, 15.07.03,
15.07.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, prezento‑
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, roz‑
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], rozpowszech‑
nianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki],
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, prenumerata gazet [dla osób trzecich],
usługi prenumeraty czasopism [dla osób trzecich], produkcja filmów
reklamowych, 41 organizowanie i obsługa konferencji, organizo‑
wanie i prowadzenie konferencji, kształcenie praktyczne [pokazy],
edukacja [nauczanie], nauczanie, organizowanie i prowadzenie zjaz‑
dów, organizowanie i obsługa zjazdów, produkcja filmów innych niż
reklamowych, pisanie tekstów, innych niż reklamowe, publikowanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe].
(111) 294221
(220) 2016 07 25
(210) 459515
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) HUGLI FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Hella
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, produkty mleczne.
(111) 294222
(220) 2016 07 25
(210) 459517
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) MARZEC GRZEGORZ ARMA POMP, Bytom, PL.
(540) AMG
(540)

Kolor znaku: błękitny, czarny
(531) 26.01.05, 26.01.09, 26.01.12, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
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(510), (511) 6 wyroby z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych
klasach, 11 urządzenia do zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sa‑
nitarne, 40 obróbka materiałów metalowych w tym frezowanie, na‑
wiercanie, spawanie i szlifowanie.

(111) 294223
(220) 2016 07 25
(210) 459522
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) VINISTART
(510), (511) 1 substancje chemiczne do fermentacji i klarowania
wina, 30 drożdże.
(111) 294224
(220) 2016 07 25
(210) 459530
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) WESOŁOWSKI MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) Ciao a Tutti
(510), (511) 43 restauracje, bary, usługi gastronomiczne, katering,
pizzerie.
(111) 294225
(220) 2016 07 25
(210) 459531
(151) 2017 01 09
(441) 2016 09 12
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) MEMONIQ
(540)

Kolor znaku: jasnofioletowy, fioletowy, ciemnofioletowy,
niebieski
(531) 09.01.07, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 26.11.25, 26.15.25,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, diete‑
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych.
(111) 294226
(220) 2016 07 25
(151) 2017 01 09
(441) 2016 09 12
(732) KRAMARZ JÓZEF, Mirsk, PL.
(540) Wielofunkcyjny PANEL grzewczo‑chłodzący
(540)

(210) 459533
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(111) 294227
(220) 2016 07 25
(210) 459534
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) DAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wolsztyn, PL.
(540) DAKPOL SP. Z O.O. Your Partner in Logistics
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 01.17.03, 01.17.11, 24.15.11, 24.15.13, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organi‑
zacja podróży, logistyka w transporcie.
(111) 294228
(220) 2016 07 25
(210) 459546
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) KSIĄŻĘCE CZERWONY LAGER
(540)

Kolor znaku: czerwony, brązowy, biały, czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.01, 02.01.05, 05.11.15, 25.01.06,
25.01.15, 25.01.17
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa.
(111) 294229
(220) 2016 07 25
(210) 459561
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) BHZ POLSKIE DREWNO SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chodzież, PL.
(540) BHZ POLSKIE DREWNO
(540)

Kolor znaku: brązowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 24.17.02,
05.01.11, 05.01.01
(510), (511) 4 brykiet, 19 deski, deski podłogowe, deski drewniane,
20 meble ogrodowe drewniane.
Kolor znaku: szary, czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i kon‑
strukcyjne, elementy wyciskanego aluminium, panele metalowe,
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi technologiczne, 45 li‑
cencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, licencjo‑
nowanie technologii i praw własności przemysłowej.

(111) 294230
(220) 2016 07 26
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) Sen Apotex
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 459566

(111) 294231
(151) 2017 01 25

(210) 459567

(220) 2016 07 26
(441) 2016 10 10
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(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) Sen Spray Apotex
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 294232
(220) 2016 07 26
(210) 459568
(151) 2017 01 25
(441) 2016 09 26
(732) KOZŁOWSKI MARCIN MOLOMIT, Warszawa, PL.
(540) ANTYMOL
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, 5 środki owadobójcze,
preparaty do zwalczania robactwa, produkty i preparaty biobójcze,
środki do zwalczania szkodników, odświeżacze powietrza.
(111) 294233
(220) 2016 07 26
(151) 2017 01 25
(441) 2016 09 26
(732) CARAMELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) C Caramella meble i akcesoria dziecięce
(540)

(210) 459569

Kolor znaku: jasnoszary
(531) 08.01.23, 09.01.10, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.20,
27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 20 meble dziecięce i młodzieżowe, krzesełka do karmienia
dzieci, łóżeczka dziecięce, kołyski, łóżeczka turystyczne dla dzieci, leżaki
dla dzieci, meble biurowe, meble gabinetowe, meble pokojowe, meble
sypialniane, zestawy jadalne, meble skrzyniowe, systemy zabudowy
mebli modułowych, meble kuchenne, meble tapicerowane, zestawy
wypoczynkowe, narożniki, sofy, leżanki, wersalki, kanapy, łóżka, fotele,
gabloty, komody, kredensy, krzesła i meble do siedzenia, ławy, półki
meblowe, skrzynie, biurka, stoły, stoły konferencyjne, segmenty jako
meble lub ich elementy, blaty robocze, taborety, elementy drewniane
do mebli, wieszaki stojące na odzież, wykończenia plastikowe do mebli:
kołki, nakrętki, śruby, materace do łóżek, lustra, ramy i ramki do obrazów,
dekoracje przestawne do wyposażania wnętrz, w szczególności skrzy‑
nie, kufry i szkatułki, kwietniki, doniczki na kwiaty i podstawki do nich,
figurki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, muszle, stojaki
do prezentacji, stojaki na gazety, stojaki na parasole, stojaki do talerzy,
parawany, wieszaki na ubrania, karnisze, zasłony bambusowe i zasłony
dekoracyjne z koralików, plecionki ze słomy, siedziska na meble, podusz‑
ki, pościel oprócz bielizny pościelowej, 35 usługi sprzedaży w hurtow‑
niach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem internetu
następujących towarów: meble dziecięce i młodzieżowe, krzesełka i sto‑
liki dla dzieci, krzesełka do karmienia dzieci, nosidełka dla dzieci, łóżecz‑
ka dziecięce, kołyski, łóżeczka turystyczne dla dzieci, leżaki dla dzieci,
kojce, wózki, foteliki do przewożenia dzieci, rowery, rolki i hulajnogi, gry
i zabawki dla dzieci, zabawki plażowe, zabawki ogrodowe dla dzieci, na‑
mioty i baldachimy, huśtawki, nawilżacze powietrza, nianie elektronicz‑
ne, podgrzewacze do butelek, sterylizatory, roboty kuchenne, lampki
i projektorki, książki i poradniki, artykuły biurowe i szkolne, instrumenty
muzyczne, artykuły zabezpieczające dzieci przed wypadkami jak bram‑
ki na schody czy ograniczniki do mebli, kosmetyki i środki higieniczne,
kosmetyki dla dzieci i niemowląt, kremy dla dzieci i dorosłych, biusto‑
nosze i wkładki laktacyjne, osłonki na piersi, podkłady higieniczne, ar‑
tykuły kąpielowe dla dzieci, odzież i obuwie, odzież i obuwie dla dzieci
i niemowląt, odzież dla kobiet w ciąży oraz matek karmiących, artykuły
wyposażenia wnętrz, meble biurowe, meble gabinetowe, meble poko‑
jowe, meble sypialniane, zestawy jadalne, meble skrzyniowe, systemy
zabudowy mebli modułowych, meble kuchenne, meble tapicerowane,
zestawy wypoczynkowe, narożniki, sofy, leżanki, wersalki, kanapy, łóżka,
fotele, gabloty, komody, kredensy, krzesła i meble do siedzenia, ławy,
półki meblowe, skrzynie, biurka, stoły, stoły konferencyjne, segmen‑
ty, blaty robocze, taborety, elementy dekoracyjne do mebli, wieszaki
stojące na odzież, wykończenia plastikowe do mebli: kołki, nakrętki,
śruby, lustra, tablice i ramki dekoracyjne, napisy, litery, podpórki z mdf,
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obrazy i plakaty, dekoracje przestawne do wyposażania wnętrz, skrzy‑
nie, kufry i szkatułki, kwietniki, doniczki na kwiaty i podstawki do nich,
rzeźby i posążki, artykuły ozdobne z wikliny, stojaki na butelki, stojaki
do prezentacji, stojaki na gazety, stojaki na parasole, stojaki do talerzy,
parawany, wieszaki na ubrania, karnisze, zasłony bambusowe i zasłony
dekoracyjne z koralików, rolety okienne, listwy i panele dekoracyjne,
plecionki ze słomy, siedziska na meble, materace do łóżek, poduszki,
pościel, artykuły oświetleniowe, bielizna domowa, bielizna pościelowa,
prześcieradła i wkłady pościelowe, artykuły stanowiące wystrój okien,
narzuty, pledy, przybory oraz pojemniki gospodarstwa domowego, de‑
koracyjne wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, zegary, sztuczne
kwiaty i dekoracje kwiatowe, dywany, dywaniki, chodniki, wykładziny
podłogowe, tapety, usługi w zakresie dystrybucji i rozpowszechniania
ogłoszeń reklamowych i materiałów reklamowych: ulotek, prospektów,
druków, próbek, demonstrowanie produktów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla‑
mowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo‑
wych, dekoracja wystaw sklepowych.

(111) 294234
(220) 2016 07 26
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) CZĄSTKA‑SROKA DANUTA, Ujkowice, PL.
(540) Mamo kup mi
(540)

(210) 459570

Kolor znaku: różowy, biały, żółty, jasnozielony, niebieski,
fioletowy, ciemnoróżowy, pomarańczowy, ciemnożółty
(531) 01.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośred‑
nictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie
sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on‑line, sprze‑
daż wysyłkowa, reklama na stronach internetowych oraz organizo‑
wanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych
z promocją następujących towarów: jednorazowe pieluchy celulo‑
zowe dla dzieci, jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania pie‑
luchy jako pieluszki dziecięce, pieluchy dla małych dzieci z papieru,
pieluchy jednorazowe, pieluchy z celulozy dla niemowląt, nożyczki,
nożyczki dla dzieci, nożyczki do paznokci, sztućce dla dzieci, elek‑
troniczne nianie, artykuły do karmienia i smoczki, butelki dla dzieci,
butelki do karmienia dzieci, laktatory, laktatory dla matek karmią‑
cych, smoczki, smoczki dla dzieci, smoczki dla noworodków, smoczki
do butelek do karmienia, smoczki jednorazowego użytku, smoczki
niemowlęce, smoczki pediatryczne, domowe podgrzewacze do bu‑
telek dziecięcych [elektryczne], elektryczne podgrzewacze butelek,
podgrzewacze do butelek, sterylizatory, sterylizatory do butelek
do karmienia niemowląt, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, foteli‑
ki dla dzieci do pojazdów, rowery, rowery dziecięce samochodowe
foteliki dziecięce, wózki, wózki do użytku z przenośnym łóżeczkiem
niemowlęcym, budki do wózków dziecięcych spacerowych, wóz‑
ki dziecięce wyposażone w nosidełka, wózki na kółkach dla dzieci,
wózki‑wagoniki do przewożenia dzieci, bezpieczne łóżeczka dziecię‑
ce, chodziki dla dzieci, huśtawki montowane na ganku, kojce, kołyski
bujane, kołyski dla niemowląt, kołyski dziecięce, komody jako me‑
ble, kosze dla niemowląt, krzesełka dla niemowląt, leżaczki dziecię‑
ce typu bujaki, łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, łóżecz‑
ka koszyki dla niemowląt, łóżka dla dzieci jako kojce, łóżka, pościel,
materace, poduszki, meble, meble dla dzieci, meble dla niemowląt,
meble do pokojów dziecinnych, meble do przewijania niemowląt,
meble drewniane, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna
pościelowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna po‑
ścielowa], przewijaki, przewijaki montowane do ściany, wanienki dla
niemowląt, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki z tworzywa
sztucznego dla dzieci, bielizna pościelowa, bielizna pościelowa dla
niemowląt, duże ręczniki, ręczniki, ręczniki dla dzieci, ręczniki kąpie‑
lowe, ręczniki łazienkowe, body jako odzież, letnie ubranka dla dzieci,
obuwie, obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, odzież codzienna,
odzież dziecięca, odzież niemowlęca, pajacyki dla dzieci jako odzież,
śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, śliniaki niepapierowe,
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śliniaki z materiałów tekstylnych, śpioszki, pajacyki jako odzież, arty‑
kuły do zabawy dla dzieci, huśtawki jako zabawki, huśtawki dla dzie‑
ci, huśtawki dla niemowląt, maty do zabawy zawierające zabawki
dla niemowląt, rowery trójkołowe jako zabawki, marketing, reklama,
reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
billboardowa, reklama na stronach internetowych powyższych to‑
warów oraz świadczonych usług, udzielanie porad konsumentom,
promocje, wyprzedaże.

(111) 294235
(220) 2016 07 26
(210) 459575
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) FUNDACJA LOTOS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 01.15.15, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, publikacje, magazyny, biuletyny, gazety,
albumy, katalogi, podręczniki, ulotki, broszury, plakaty, naklejki,
przybory biurowe, materiały, przyrządy do rysowania i malowania,
przybory do pisania, zakładki, kalendarze, artykuły piśmiennicze,
długopisy, ołówki, bloczki do notowania, banery z papieru lub kar‑
tonu, zaproszenia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
w zakresie promowania ekologii i ochrony środowiska, promowa‑
nie bezpieczeństwa, w szczególności w ruchu drogowym, pro‑
mowanie tradycji i innowacyjności, usługi w zakresie promowania
działań oraz form pomocy na rzecz osób potrzebujących, reklama
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie kom‑
pleksowych kampanii reklamowych, public relations, doradztwo
w zakresie prowadzenia organizacji działających na rzecz ochrony
zdrowia oraz pomocy społecznej, doradztwo w zakresie organiza‑
cji i zarządzania działalnością gospodarczą lub dobroczynną, infor‑
macja o działalności gospodarczej lub dobroczynnej, zarządzanie
fundacją, marketing dotyczący promocji, kampanie marketingowe,
usługi reklamowe i marketingowe, marketing, prowadzenie badań
marketingowych, promowanie wolontariatu, 36 zbiórki funduszy
na cele dobroczynne i inicjatywy mające na celu ochronę środowi‑
ska, ochronę i promocję zdrowia, wspieranie bezpieczeństwa w ru‑
chu drogowym oraz pomoc osobom potrzebującym, działalność
finansowa, sponsorowanie finansowe, tworzenie i organizowanie
funduszy na cele dobroczynne, w szczególności na działania zwią‑
zane z ochroną zdrowia, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa,
wspieraniem edukacji, kultury i sztuki, organizowanie zbiórek cha‑
rytatywnych dla osób potrzebujących, zbiórki funduszy na cele
związane z promocją kultury i sztuki, promowaniem tradycji oraz
innowacyjności, zarządzanie finansami, organizowanie pomocy
finansowej i rzeczowej w zakresie działalności naukowej i oświato‑
wej, kultury fizycznej i sportu, 41 informacje o edukacji, nauczanie,
organizowanie i obsługa konferencji, konkursów, loterii, koncertów,
przyjęć, spektakli na rzecz dobroczynności oraz pomocy osobom
potrzebującym, organizowanie obozów edukacyjnych, rozryw‑
kowych i sportowych, organizowanie zawodów sportowych, or‑
ganizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie
spotkań osób sławnych z dziećmi i młodzieżą, organizowanie akcji
mających na celu edukację w zakresie bezpieczeństwa, w szczegól‑
ności w ruchu drogowym, organizowanie akcji mających na celu
ochronę środowiska, organizowanie akcji wspierających ochronę
i promocję zdrowia, organizowanie akcji wspierających rozwój spo‑
łeczny, organizowanie akcji mających na celu kultywowanie tradycji
i promowanie innowacyjności, organizowanie akcji wpierających
kulturę i sztukę, organizowanie i prowadzenie specjalistycznego
poradnictwa edukacyjnego i zawodowego dla niepełnosprawnych,
organizowanie imprez kulturalno
‑oświatowych, charytatywnych
oraz sportowych, dystrybucja filmów, kaset audio i video, publiko‑
wanie książek, czasopism, drukowanych materiałów dydaktycznych,
inicjowanie działalności naukowej, naukowo‑technicznej, oświato‑
wej, kulturalnej, edukacyjnej, inicjowanie programów edukacyjnych
i poradnictwa zawodowego, organizowanie balów, organizacja im‑
prez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, dobroczynnych.

Nr 8/2017

(111) 294236
(220) 2016 07 26
(210) 459576
(151) 2017 01 31
(441) 2016 09 26
(732) KOWALSKI MACIEJ, KOWALSKI SZYMON GREEN BIKE
POLAND SPÓŁKA CYWILNA, Śrem, PL.
(540) Blueberry
(510), (511) 12 rowery, akcesoria i części zamienne do rowerów.
(111) 294237
(220) 2016 07 26
(210) 459583
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) RYBKOWSKI MIROSŁAW PESTA 2, Stargard, PL.
(540) W8 professional
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17,
27.07.01, 27.07.17, 27.07.24, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towa‑
rów: pojazdy silnikowe, motocykle, skutery, chemia samochodowa,
akcesoria samochodowe oraz części motoryzacyjne, płyny eksplo‑
atacyjne, płyny eksploatacyjne i oleje, zarządzanie sklepami: deta‑
licznymi, hurtowymi, internetowymi.
(111) 294238
(220) 2016 07 26
(210) 459585
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) RYBKOWSKI MIROSŁAW PESTA 2, Stargard, PL.
(540) PESTA
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, granatowy
(531) 01.15.15, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towa‑
rów: pojazdy silnikowe, motocykle, skutery, chemia samochodowa,
akcesoria samochodowe oraz części motoryzacyjne, płyny eksplo‑
atacyjne, płyny eksploatacyjne i oleje, zarządzanie sklepami: deta‑
licznymi, hurtowymi, internetowymi.
(111) 294239
(220) 2016 07 26
(151) 2017 01 03
(441) 2016 09 12
(732) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Sącz, PL.
(540) NOVI Cloud
(540)

(210) 459596

(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe.
(111) 294240
(220) 2016 07 26
(210) 459599
(151) 2017 01 17
(441) 2016 09 26
(732) TAKE ACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TIME MACHINE MINI GOLF
(510), (511) 9 programy komputerowe, gry komputerowe, 28 gry
i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych
klasach, kije, piłki i rękawice golfowe, piłki golfowe, torby na kije
golfowe, przyrządy do reperacji darni na polach golfowych,
35 działalność reklamowa, działalność marketingowa, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi handlu
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wysyłkowego online z zakresu: tekstyliów sportowych, wyrobów
z papieru i artykułów biurowych, sprzętu do gry w golfa, obuwia,
przyrządów sportowych, książek, czasopism, wideo, płyt DVD, han‑
del artykułami przemysłowymi i spożywczymi, administrowanie
i zarządzanie hotelami, komputerowe zarządzanie plikami, organi‑
zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklamy:
radiowe, telewizyjne, prasowe, za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, korespondencyjne, wynajem czasu reklamowego we wszyst‑
kich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozle‑
pianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprze‑
daży, dystrybucja próbek, dekorowanie wystaw sklepowych, ma‑
nekiny do celów reklamowych i promowania sprzedaży, usługi
agencji reklamowych lub usługi takie jak dystrybucja prospek‑
tów, bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, lub dystrybucja
próbek, reklama połączona z innymi usługami takimi jak pożycz‑
ki bankowe lub reklama radiowa, usługi w zakresie zaopatrzenia
osób trzecich, zarządzanie polami golfowymi, usługi prowadze‑
nia sklepu i hurtowni wielobranżowej oraz sklepu internetowego
w zakresie: odzieży, obuwia, biżuterii, zegarków, ręczników, koców,
pledów, bielizny pościelowej, flag, chorągiewek, proporczyków,
kosmetyków, chemii gospodarczej, sprzętów gospodarstwa do‑
mowego, urządzeń i przyrządów elektrycznych, fotograficznych,
optycznych, sprzętu komputerowego, usługi prowadzenia sprze‑
daży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako ele‑
mentem reklamowo‑ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, ban‑
danki, banery, bezrękawniki, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki,
czapki, daszki, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych,
elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopi‑
sy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska
i męska, galanteria skórzana, kalkulatory, kapelusze, karafki, kon‑
strukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo,
krawaty, kubki, kurtki, latawce, maskotki, pudełka, obrusy, odtwa‑
rzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, otwieracze do butelek,
pałeczki chińskie, parea jedwabne, piłki, plecaki, podkładki pod
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefo‑
ny, portfele, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe,
sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, stroje dla personelu, szale, szaliki,
teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t‑shirty, wi‑
zytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyro‑
by ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki
z logo, kije, piłki i rękawice golfowe, piłki golfowe, torby na kije gol‑
fowe, przyrządy do reperacji darni na polach golfowych, 41 naucza‑
nie, nauczanie gry w golfa, rozrywka, użytkowanie i wynajmowanie
obiektów sportowych, pól golfowych, organizowanie i prowadze‑
nie pól golfowych, organizowanie i prowadzenie imprez oraz tur‑
niejów golfowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kultural‑
nych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych,
treningowych, widowiskowych, zabawowych i sportowych, organi‑
zowanie bankietów, organizowanie rozrywki podczas uroczystości
weselnych, organizowanie konferencji, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa‑
nie spotkań i seminariów, organizowanie konferencji dotyczących
szkoleń, organizowanie szkoleń handlowych, organizowanie szko‑
leń biznesowych, organizowanie programów szkoleniowych, orga‑
nizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach
szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie
konkursów w celach szkoleniowych, 42 tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie strona‑
mi komputerowymi, sieciowymi, usługi artystów grafików, usługi
projektantów mody, architektura, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie opakowań, projektowanie budynków, doradztwo
budowlane, opracowywanie projektów technicznych.

(111) 294241
(220) 2016 07 27
(210) 459610
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) NITKA PAWEŁ FOLIGGO, Tarnowo Podgórne, PL.
(540) MAXUEL folie okienne
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(540)

Kolor znaku: czarny, granatowy, niebieski
(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, w tym
okienne, ochronne i antywłamaniowe, samochodowe, dekoracyjne,
przeciwsłoneczne, wodoodporne, izolacyjne, lustrzane i termoizola‑
cyjne, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych do sto‑
sowania w rolnictwie, poligrafii, do druku cyfrowego, folie z celulozy
z surowców wtórnych nie do pakowania, materiały filtracyjne oraz
ich półprodukty w postaci folii z tworzyw sztucznych, 19 folie z two‑
rzyw sztucznych do użytku w budownictwie, 35 usługi sprzedaży
następujących towarów: folie z tworzyw sztucznych do pakowania
lub zabezpieczania w transporcie, taśmy przylepne do celów pa‑
pierniczych lub do użytku domowego, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, w tym okienne, ochronne i antywłamaniowe,
samochodowe, dekoracyjne, przeciwsłoneczne, wodoodporne,
izolacyjne, lustrzane i termoizolacyjne, folie metalowe izolacyjne,
folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, poligrafii,
do druku cyfrowego, folie z celulozy z surowców wtórnych nie do pa‑
kowania, materiały filtracyjne oraz ich półprodukty w postaci folii
z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych do użytku w bu‑
downictwie, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, inter‑
netowymi.
(111) 294242
(220) 2016 07 27
(210) 459612
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) NITKA PAWEŁ FOLIGGO, Tarnowo Podgórne, PL.
(540) MAXUEL FOLIE OKIENNE
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, w tym
okienne, ochronne i antywłamaniowe, samochodowe, dekoracyjne,
przeciwsłoneczne, wodoodporne, izolacyjne, lustrzane i termoizola‑
cyjne, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych do sto‑
sowania w rolnictwie, poligrafii, do druku cyfrowego, folie z celulozy
z surowców wtórnych nie do pakowania, materiały filtracyjne oraz
ich półprodukty w postaci folii z tworzyw sztucznych, 19 folie z two‑
rzyw sztucznych do użytku w budownictwie, 35 usługi sprzedaży
następujących towarów: folie z tworzyw sztucznych do pakowania
lub zabezpieczania w transporcie, taśmy przylepne do celów pa‑
pierniczych lub do użytku domowego, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, w tym okienne, ochronne i antywłamaniowe,
samochodowe, dekoracyjne, przeciwsłoneczne, wodoodporne,
izolacyjne, lustrzane i termoizolacyjne, folie metalowe izolacyjne,
folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, poligrafii,
do druku cyfrowego, folie z celulozy z surowców wtórnych nie do pa‑
kowania, materiały filtracyjne oraz ich półprodukty w postaci folii
z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych do użytku w bu‑
downictwie, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, inter‑
netowymi.
(111) 294243
(220) 2016 07 27
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) KÓSKA JAROSŁAW SELL‑NET, Czempiń, PL.
(540) Kopertomat.pl tani druk kopert
(540)

(210) 459614

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, szary, żółty
(531) 20.05.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier, karton, druki, materiały introligatorskie, foto‑
grafie, 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 instruk‑
tażowe z wyjątkiem przyrządów, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, naklejki adresowe, papier, afisze, plakaty, papier srebrny,
kalendarze z kartkami do zrywania, papier do maszyn rejestrujących,
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notatniki‑notesy, papier w arkuszach‑artykuły piśmienne, papier hi‑
gieniczny, wierszowniki, winkielaki, datowniki, kasowniki, wydruki gra‑
ficzne, papier do pakowania, papier do elektrokardiografów, papier
filtracyjny‑bibuła, galwanotypy, papier do pisania, papier świecący,
papier mache, papier pergaminowy, prospekty, papier do radiogra‑
mów, kalendarze, papier z miazgi drzewnej, nalepki, naklejki jako ma‑
teriały piśmienne, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, papier przebit‑
kowy jako materiały piśmienne, 35 usługi agencji reklamowych, usługi
w zakresie doradztwa dotyczącego marki i usługi w zakresie tworzenia
marki, usługi dystrybucji oraz rozpowszechniania materiałów reklamo‑
wych, usługi wykonywania zdjęć w celach reklamowych, usługi sorto‑
wania danych oraz wyszukiwania danych w bazach komputerowych,
w plikach komputerowych, usługi zarządzania zbiorami informatycz‑
nymi, pośrednictwo w sprzedaży towarów/usług, usługi doradztwa
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakre‑
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, systema‑
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe za‑
rządzanie plikami, uaktualnianie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
reklamy on‑line w sieci komputerowej i internetowej, fotokopiowanie,
marketing, reklama, 40 drukowanie szablonów, a mianowicie wykro‑
jów i rysunków, obróbka papieru, drukowanie litograficzne, usługi dru‑
kowania, drukowanie offsetowe, druk sitowy.

(111) 294244
(220) 2016 07 27
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) APO Lady
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 459616

(111) 294245
(220) 2016 07 27
(210) 459617
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) ApoD3
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 294246
(220) 2016 07 27
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) Apo‑Lady
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 459620

(111) 294247
(220) 2016 07 27
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) ProstiMEN Apotex
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 459621

(111) 294248
(220) 2016 07 27
(210) 459633
(151) 2017 01 17
(441) 2016 09 26
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) PYCHAŁKI
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby cze‑
koladowe, czekoladki, praliny, batony, ciastka.
(111) 294249
(220) 2016 07 27
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) RYBITWA DOROTA, Warszawa, PL.
(540) KEG EXCHANGE
(540)
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w szczególności metalowe beczki typu KEG, stojaki do beczek meta‑
lowe, zamknięcia do pojemników metalowe, krany, kurki do beczek
metalowe, zaciski [klamry] metalowe, zbiorniki metalowe, 35 informa‑
cja o działalności gospodarczej oraz pozyskiwanie informacji o działal‑
ności 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 zarządza‑
niu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, wyceny handlowe, wywiad gospo‑
darczy, doradztwo handlowe, prognozy ekonomiczne, analiza kosz‑
tów, 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, or‑
ganizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, prezentowanie i oferowanie produktów w mediach dla ce‑
lów sprzedaży detalicznej, dekorowanie wystaw sklepowych, usługi
sekretarskie, fakturowanie, powielanie dokumentów, fotokopiowanie,
reklama, agencja reklamowa, edycja i obróbka tekstów w szczególno‑
ści tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, projektowanie
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów i tekstów sponsoro‑
wanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
i dystrybucja materiałów reklamowych w tym ulotek, prospektów,
druków, próbek, materiałów i ogłoszeń reklamowych, rozlepianie pla‑
katów reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, re‑
klamy telewizyjne, reklamy billboardowe, reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, przygotowywanie reklam prasowych, wynajmo‑
wanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, prezentowanie produktów w me‑
diach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, prowadzenie kampanii reklamowych, tworzenie programów
lojalnościowych, wynajem tablic reklamowych, wynajmowanie no‑
śników reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
sortowanie danych w bazach komputerowych, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, tworzenie w imieniu osób trzecich informatycznych systemów
marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie systemów
obsługi klienta dostępnych przez Internet, sprzedaż: metalowych
beczek w szczególności beczek typu KEG, zaworów do beczek, nale‑
waków do piwa i innych napojów, głowic do nalewaków, rollbarów,
37 usługi diagnozowania, konserwacji i naprawy pojemników na na‑
poje w szczególności metalowych beczek typu KEG, serwis i naprawa
zaworów do beczek typu KEG, wynajem metalowych beczek.

(111) 294250
(220) 2016 07 27
(210) 459637
(151) 2017 01 03
(441) 2016 09 12
(732) CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA ROKSANA, Strzyżów, PL.
(540) Roksana
(540)

(210) 459636

Kolor znaku: niebieski, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 pojemniki metalowe, zbiorniki metalowe, zatyczki
metalowe, obręcze do beczek metalowe, baryłki [beczki] metalowe,

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 cukierki, cukierki z karmelem, krówki, lizaki, landryn‑
ki, pralinki, słodycze czekoladowe, wyroby cukiernicze, wyroby cu‑
kiernicze w polewie czekoladowej, 35 usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on‑line) towarów obejmujących: cukierki, cukierki z karmelem, krów‑
ki, lizaki, landrynki, pralinki, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
w polewie czekoladowej, organizowanie imprez dla celów marketin‑
gowych i promocyjnych, organizowanie targów, wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach w celu ich sprzedaży.
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(111) 294251
(220) 2016 07 27
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) ZALEWA MONIKA, Warszawa, PL.
(540) taxmedica KSIĘGOWOŚĆ DLA LEKARZY
(540)
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(210) 459638

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie ksiąg, rachunkowość, fakturowanie,
usługi doradztwa handlowego świadczone na zasadach outsour‑
cingu, weryfikacja rachunków, przygotowywanie listy płac, spo‑
rządzanie sprawozdań rachunkowych, analiza kosztów, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, informacja o działalności gospo‑
darczej oraz pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w działal‑
ności gospodarczej i jej prowadzeniu, zarządzanie działalnością
gospodarczą, doradztwo dotyczące organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistycz‑
ne w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub prze‑
mysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, audyt
gospodarczy, wyceny handlowe, wywiad gospodarczy, doradztwo
handlowe, prognozy ekonomiczne, sondaże opinii, badanie opinii
publicznej, badania i analizy rynku, zestawienia statystyczne, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich w ramach prowadzonej działal‑
ności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, reklama, agencja reklamowa, przegląd prasy, edycja
i obróbka tekstów w szczególności tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, projektowanie materiałów reklamowych, publi‑
kowanie tekstów i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie mate‑
riałów reklamowych, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów
reklamowych w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, materia‑
łów i ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych,
reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
reklamy billboardowe, reklamy za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów rekla‑
mowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem tablic reklamowych, wynajmowa‑
nie nośników reklamowych, pozyskiwanie danych do komputero‑
wych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informa‑
cji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych
w bazach komputerowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami in‑
formatycznymi, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finan‑
sowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, zarządzanie
finansami, informacja finansowa, informacja o ubezpieczeniach, in‑
formacje bankowe, bankowość on‑line, operacje finansowe, usługi fi‑
nansowe, monetarne, usługi zabezpieczające fundusze, usługi w za‑
kresie doradztwa, koordynacji i nadzoru w sprawach finansowych,
doradztwo finansowe dotyczące podatków, doradztwo w dziedzinie
oceny i zarządzania ryzykiem finansowym, inwestycje kapitałowe,
lokaty kapitałowe, operacje bankowe, finansowe, walutowe, pośred‑
nictwo ubezpieczeniowe, operacje rozrachunkowości finansowej,
sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, wycena finansowa
(ubezpieczenia, bankowość), ekspertyzy do celów podatkowych,
ekspertyzy dla celów fiskalnych, usługi leasingu w zakresie nierucho‑
mości, usługi doradcze w zakresie emerytur, usługi w zakresie finan‑
sów korporacyjnych w tym pomoc przy wielopłaszczyznowej anali‑
zie przedsiębiorstwa pod względem kondycji handlowej, finansowej,
prawnej, podatkowej (due dilligence), usługi aktuarialne, usługi zwią‑
zane z niewypłacalnością, usługi informacyjne i doradcze dotyczą‑
ce którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, zarządzanie nieru‑
chomościami i majątkiem nieruchomym, 45 mediacje, alternatywne
rozwiązywanie sporów, usługi arbitrażu, usługi pomocy w sprawach
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spornych, badania prawne, usługi w zakresie przygotowywania do‑
kumentów prawnych, rejestrowanie nazw domen (usługi prawne),
licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami au‑
torskimi, prawne administrowanie licencjami, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 294252
(220) 2016 07 27
(210) 459639
(151) 2017 01 09
(441) 2016 09 12
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw, PL.
(540) MOTO DOKTOR
(510), (511) 1 dodatki detergentowe do paliw, chemiczne dodatki
do smarów, dodatki chemiczne do olejów, dodatki detergentowe
do smarów, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki de‑
tergentowe do użytku z olejami silnikowymi, kleje szybkoschnące,
do metalu i lusterek, kity epoksydowe i cementy, silikony wysoko‑
temperaturowe, szpachle samochodowe, chemiczne plasteliny na‑
prawcze, spraye zawierajace mieszanki chemiczne do naprawy opon,
płyny chłodnicze, płyny hamulcowe, płynne i proszkowe uszczelnia‑
cze chłodnicy, uszczelniacze silnika, 4 smary przemysłowe, nieche‑
miczne dodatki do paliw w tym dodatki ułatwiające rozruch silnika,
niehcemiczne dodatki do olejów, oleje silnikowe do samochodów
osobowych i ciężarowych, niechemicnze dodatki uszlachetniające
do olejów silnikowych zwłaszcza dodatki polepszające parametry sil‑
ników spalinowych, oleje przekładniowe, oleje do narzędzi i maszyn
przemysłowych, smary z PTFE, ceramiczne, grafitowe, do łańcuchów,
pasków klinowych, oleje do nasączania filtra powietrza, smary pene‑
trujące korozję, penetranty do smarowania, czyszczenia, luzowania
połączeń.
(111) 294253
(220) 2016 07 27
(210) 459640
(151) 2017 01 09
(441) 2016 09 12
(732) MDI ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MDI ENERGIA
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielny, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, energia
elektryczna wytwarzana z energii wiatru, energia elektryczna wy‑
twarzana z energii słonecznej, 35 księgowość i prowadzenie ksiąg,
księgowość i rachunkowość, księgowość, rachunkowość, w szcze‑
gólności księgowość, księgowość administracyjna, rachunkowość,
księgowość i audyt, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa,
36 zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, 37 budowa
elektrowni wiatrowych, budowa parkingów wielopoziomowych,
budowanie nieruchomości, budowa fundamentów budynków, bu‑
dowa kompleksów biznesowych, budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, budowa obiektów inżynierii wodno‑lądowej, usługi
doradcze w zakresie budowania, usługi budowlane, usługi doradz‑
twa budowlanego, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi
budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
usuwanie gruzu z budynków [usługi budowlane], usługi budowla‑
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi inspekcji
budowlanej [w trakcie prac budowlanych], usługi nadzoru budow‑
lanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, doradz‑
twa w zakresie inżynierii wodno‑lądowej [usługi budowlane], usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, doradz‑
two inżynieryjne (usługi budowlane),, 40 wytwarzanie gazu i prądu
elektrycznego, wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru,
wytwarzanie prądu elektrycznego, wytwarzanie energii elektrycznej
wykorzystujące sekwestrację dwutlenku węgla, 42 usługi w zakresie
inżynierii budowlanej, usługi doradztwa technicznego w zakresie in‑
żynierii budowlanej.
(111) 294254
(220) 2016 07 27
(210) 459641
(151) 2017 01 09
(441) 2016 09 12
(732) BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pruszków, PL.
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(540) BONUS BLIŻEJ TANIEJ PRZYJEMNIEJ
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony, żółty
(531) 05.07.11, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów spożywczych, pośrednictwo
w handlu.
(111) 294255
(220) 2016 07 27
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) KAŁASZ MACIEJ MAC TRANS, Radom, PL.
(540) MT MAC TRANS
(540)

(210) 459642

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, spedycja, fracht, przewóz towarów.
(111) 294256
(220) 2016 07 27
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) MELANIUK MAREK, Warszawa, PL.
(540) Polska Marka
(540)

(210) 459650

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 02.09.14, 26.13.25, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, agencje public relations, dys‑
trybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, uaktu‑
alnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w me‑
diach 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 kompu‑
terowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie
reklamy prasowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ‑
kach przekazu, impresariat w działalności artystycznej, opracowywa‑
nie CV dla osób trzecich, usługi menedżerskie dla sportowców, arty‑
stów, doradztwo w zakresie doradztwa personalnego, zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, budowanie świa‑
domości marki (branding), definiowanie celów komunikacyjnych
firm, opracowywanie strategii komunikacji firm, przeprowadzanie
kampanii reklamowych, tworzenie programów lojalnościowych,
analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe,
badania opinii publicznej, dekoracja wystaw sklepowych, organizo‑
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, księgowość,
usługi podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, rachun‑
kowość, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na to‑
wary i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, wyceny handlowe, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalno‑
ścią gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji
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o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputero‑
wych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informa‑
cji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych
w bazach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze‑
dawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi agencji
importowo‑eksportowych i agencji handlowych, archiwizacja do‑
kumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, czynności
biurowe, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadro‑
wego, sprzedaż gadżetów reklamowych takich jak: kubki, notesy,
długopisy, pamięci USB, parasoli, kalendarzy, 41 komputerowe przy‑
gotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, pisanie
tekstów innych niż reklamowych, usługi reporterskie, publikacje
elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowanie tekstów,
publikowanie książek, informacja o imprezach rozrywkowych, edu‑
kacja, informacja o edukacji, rozrywka, salony gier, informacja o im‑
prezach rozrywkowych, usługi komponowania układu graficznego
publikacji, inne niż do celów reklamowych, fotografie, fotoreportaże,
wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elek‑
tronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/
lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowa‑
nie, obsługa i prowadzenie konferencji, kongresów, zjazdów, sympo‑
zjów, szkoleń, seminariów, warsztatów, koncertów, usługi związane
z organizacją i obsługą dyskotek, organizowanie balów, organizowa‑
nie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], orga‑
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie kon‑
kurów piękności, organizowanie przyjęć i spektakli, organizowanie
imprez rozrywkowych, karaoke [usługi związane z organizacją usług
karaoke], usługi klubowe, organizowanie wystaw z dziedziny kultu‑
ry lub edukacji, rezerwacja miejsc na spektakle, realizacja spektakli,
wystawianie spektakli, organizowaniu zabaw, imprez artystycznych,
okolicznościowych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekre‑
acyjnych, konkursów, spektakli, koncertów, widowisk multimedial‑
nych, festiwali, festynów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk,
imprez plenerowych, 42 analizy systemów komputerowych, badania
techniczne, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowy‑
mi), usługi projektowe w zakresie reklamy, oznaczeń towarów i usług,
opakowań, etykiet, usługi projektowania i konstrukcji nowych wy‑
robów, opakowań, plakatów reklamowych i informacyjnych, folde‑
rów, wizytówek, znaków graficznych, projektowanie stoisk, wnętrz
sklepowych, stoisk ekspozycyjnych, stoisk przenośnych związanych
z promocją, reklamą projektowanie i opracowywanie szaty graficz‑
nej wyrobów promocyjnych, gadżetów reklamowych, przedmiotów
upominków, digitalizacja dokumentów, obsługa baz danych dostęp‑
nych 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 utrzymywa‑
nie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trzecich, do‑
radztwo w zakresie projektowanie i rozwoju sprzętu komputero‑
wego, 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 da‑
nych komputerowych, usługi doradcze w zakresie technologii in‑
formacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywi‑
rusowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, powie‑
lanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogra‑
mowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie technologii
informacyjnej (IT), usługi komputerowe, mianowicie tworzenie spo‑
łeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników, w celu
organizowania grup, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udzia‑
łu 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 łącz‑
nościowych w tym dla osób trzecich (social media), usługi dostaw‑
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ców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji oprogramowania
komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi internetowego do‑
stawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające
lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową,
wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper łączy, dziele‑
nie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych
lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczo‑
nych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia spo‑
łeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów
fotograficznych, tekstów, grafik i danych oraz usługi komputerowe
w postaci stron internetowych zawierających informacje zdefiniowa‑
ne 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 zakre‑
sie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer takich informacji
na wiele stron internetowych.

(111) 294257
(220) 2016 07 27
(210) 459656
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) Compania de Elaborados de Cafe ELCAFE C.A.,
Guayaquil, EC.
(540) SiCafe
(510), (511) 30 kakao oraz napoje na bazie kakao, czekolada, wyroby
czekoladowe, wyroby cukiernicze, słodycze, cukier, słodziki natural‑
ne, wyroby piekarnicze, chleb, drożdże, ciasta, suchary, desery torto‑
we z dodatkami owocowo‑warzywnymi oraz desery na bazie prepa‑
ratów zbożowych, makarony, proszek do pieczenia, mąka, przyprawy
smakowe oraz aromaty do żywności, puddingi, lody spożywcze,
środki wiążące do lodów spożywczych, miód oraz substytuty miodu,
płatki zbożowe, ryż, makarony oraz produkty żywnościowe na bazie
ryżu, potrawy na bazie mąki oraz przekąski zbożowe, sosy owocowe,
kawa, ekstrakty kawowe oraz kawowe preparaty spożywcze, sub‑
stytuty kawy oraz ekstrakty substytutów kawy, ziarno kawy, kawa
niepalona, kawa mielona, kawa bezkofeinowa, kawa instant, napoje
kawowe i na bazie kawy, mieszanki kawy, aromaty kawowe, palone
ziarna kawy, mielone ziarna kawy, kawa gotowa do picia oraz gotowe
napoje na bazie kawy, kawa parzona, kawa w formie proszku, napoje
kawowe z mlekiem, napoje chłodzące i mrożone na bazie kawy, kawa
w filtrujących torebkach papierowych do zaparzania, herbata, eks‑
trakty herbaty oraz napoje na bazie herbaty.
(111) 294258
(220) 2016 07 27
(210) 459657
(151) 2017 01 09
(441) 2016 09 12
(732) RZEPKA WOJCIECH FIRMA HANDLOWA RZEPKA, Kraków, PL.
(540) TEILENBERG
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.13.25
(510), (511) 1 płyny chłodzące do pojazdów lądowych, płyny ha‑
mulcowe, gaz do klimatyzacji, 3 środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, kosmetyki samochodowe, w szczególności
samochodowe preparaty do czyszczenia i polerowania, esencje,
olejki i preparaty zapachowe, środki chemiczne do usuwania lodu
z szyb samochodowych, środki chemiczne do odmrażania zamków
pojazdów samochodowych, 4 oleje do smarowania, oleje przemy‑
słowe, oleje silnikowe, oleje przekładniowe, oleje hydrauliczne, 7 fil‑
try powietrza do silników samochodowych, filtry olejowe, filtry pa‑
liwa, filtry stanowiące części maszyn, paski klinowe, 9 akumulatory
do pojazdów, akumulatory samochodowe, akumulatory zapłonowe,
urządzenia do ładowania akumulatorów, bezpieczniki samocho‑
dowe, czujniki parkowania, anteny samochodowe, samochodowe
urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne, urządzenia na‑
wigacyjne, gaśnice samochodowe, 11 części do pojazdów lądowych
i pojazdów silnikowych (ujęte w klasie 11), filtry powietrza, filtry
do klimatyzacji, oświetlenie pojazdów, odmrażacze do pojazdów,
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reflektory do pojazdów, światła do pojazdów, żarówki do kierunkow‑
skazów w pojazdach, 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych
i pojazdów silnikowych (ujęte w klasie 12), bagażniki do pojazdów,
hamulce do pojazdów, klocki, szczęki hamulcowe do pojazdów, okła‑
dziny hamulcowe do pojazdów, hamulcowe szczęki do pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, koła pojazdów, mechanizmy napędo‑
we do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych,
osie pojazdów, piasty kół pojazdów, resory zawieszenia do pojaz‑
dów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, resory, spręży‑
ny zawieszenia do pojazdów, podwozia do samochodów, nadwozia
do samochodów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, sygna‑
lizatory jazdy wstecz do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów,
wycieraczki przednich świateł.

(111) 294259
(220) 2016 07 28
(210) 459666
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) Sichuan Machinery Imp. & Exp. Corp. Ltd., Chengdu, CN.
(540) HARLiNGEN
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 ostrzałki, szmerglowe tarcze ścierne, narzędzia ogrod‑
nicze o napędzie ręcznym, gwintownice jako narzędzia ręczne, frezy
jako narzędzia, brzeszczoty do pił jako części narzędzi ręcznych, śru‑
bokręty, wiertła jako narzędzia, pilniki jako narzędzia, nitownice jako
narzędzia ręczne.
(111) 294260
(220) 2016 07 28
(210) 459687
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) DISTRIPARK.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny, PL.
(540) distripark.com
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet substancji oraz produktów
chemicznych przeznaczonych dla przemysłu i nauki, środków che‑
micznych, półproduktów chemicznych, środków do gaszenia ognia,
substancji biobójczych, środków do uzdatniania wody, farb, lakierów,
pokostów, zapraw, barwników, środków konserwujących i prepara‑
tów zapobiegających korozji, środków zabezpieczających drewno,
środków i substancji stosowanych w praniu, detergentów, środków
czyszczących, kosmetyków, środków i artykułów higienicznych, ko‑
smetycznych i toaletowych, olejów przemysłowych i tłuszczy, sma‑
rów, paliw, świec, materiałów i artykułów oświetleniowych, podpa‑
łek, produktów farmaceutycznych i suplementów diety, preparatów
i artykułów weterynaryjnych, preparatów i artykułów medycznych,
preparatów sanitarnych, środków dezynfekcyjnych i odkażających,
środków ochrony roślin, preparatów i artykułów do tępienia szkod‑
ników, elektronarzędzi i narzędzi ręcznych, aparatury elektrycznej,
urządzeń pomiarowych, materiałów budowlanych, materiałów wy‑
pełniających, uszczelniających, pakuł, materiałów izolacyjnych, me‑
bli, łóżek i materaców, materaców do celów medycznych, artykułów
przemysłowych, artykułów gospodarstwa domowego, przyborów
dla palaczy i zapałek, sprzedaż i promocja sprzedaży substancji oraz
produktów chemicznych przeznaczonych dla przemysłu i nauki,
środków chemicznych, półproduktów chemicznych, środków do ga‑
szenia ognia, substancji biobójczych, środków do uzdatniania wody,
farb, lakierów, pokostów, zapraw, barwników, środków konserwują‑
cych i preparatów zapobiegających korozji, środków zabezpiecza‑
jących drewno, środków i substancji stosowanych w praniu, deter‑
gentów, środków czyszczących, kosmetyków, środków i artykułów
higienicznych, kosmetycznych i toaletowych, olejów przemysłowych
i tłuszczy, smarów, paliw, świec, materiałów i artykułów oświetlenio‑
wych, podpałek, produktów farmaceutycznych i suplementów diety,
preparatów i artykułów weterynaryjnych, preparatów i artykułów
medycznych, preparatów sanitarnych, środków dezynfekcyjnych
i odkażających, środków ochrony roślin, preparatów i artykułów
do tępienia szkodników, elektronarzędzi i narzędzi ręcznych, apa‑
ratury elektrycznej, urządzeń pomiarowych, aparatury i urządzeń
medycznych, materiałów budowlanych, materiałów wypełniających,
uszczelniających, pakuł, materiałów izolacyjnych, mebli, łóżek i ma‑
teraców, materaców do celów medycznych, artykułów przemysło‑
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wych, artykułów gospodarstwa domowego, przyborów dla palaczy
i zapałek poprzez platformę internetową, pośrednictwo w zakresie
kojarzenia kontrahentów, usługi w zakresie informacji handlowe.

(111) 294261
(220) 2016 07 28
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) DISTRIPARK.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny, PL.
(540) distripark.com
(540)

(210) 459688

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet substancji oraz produktów
chemicznych przeznaczonych dla przemysłu i nauki, środków che‑
micznych, półproduktów chemicznych, środków do gaszenia ognia,
substancji biobójczych, środków do uzdatniania wody, farb, lakierów,
pokostów, zapraw, barwników, środków konserwujących i prepara‑
tów zapobiegających korozji, środków zabezpieczających drewno,
środków i substancji stosowanych w praniu, detergentów, środków
czyszczących, kosmetyków, środków i artykułów higienicznych, ko‑
smetycznych i toaletowych, olejów przemysłowych i tłuszczy, sma‑
rów, paliw, świec, materiałów i artykułów oświetleniowych, podpa‑
łek, produktów farmaceutycznych i suplementów diety, preparatów
i artykułów weterynaryjnych, preparatów i artykułów medycznych,
preparatów sanitarnych, środków dezynfekcyjnych i odkażających,
środków ochrony roślin, preparatów i artykułów do tępienia szkod‑
ników, elektronarzędzi i narzędzi ręcznych, aparatury elektrycznej,
urządzeń pomiarowych, materiałów budowlanych, materiałów wy‑
pełniających, uszczelniających, pakuł, materiałów izolacyjnych, me‑
bli, łóżek i materaców, materaców do celów medycznych, artykułów
przemysłowych, artykułów gospodarstwa domowego, przyborów
dla palaczy i zapałek, sprzedaż i promocja sprzedaży substancji oraz
produktów chemicznych przeznaczonych dla przemysłu i nauki,
środków chemicznych, półproduktów chemicznych, środków do ga‑
szenia ognia, substancji biobójczych, środków do uzdatniania wody,
farb, lakierów, pokostów, zapraw, barwników, środków konserwują‑
cych i preparatów zapobiegających korozji, środków zabezpiecza‑
jących drewno, środków i substancji stosowanych w praniu, deter‑
gentów, środków czyszczących, kosmetyków, środków i artykułów
higienicznych, kosmetycznych i toaletowych, olejów przemysłowych
i tłuszczy, smarów, paliw, świec, materiałów i artykułów oświetlenio‑
wych, podpałek, produktów farmaceutycznych i suplementów diety,
preparatów i artykułów weterynaryjnych, preparatów i artykułów
medycznych, preparatów sanitarnych, środków dezynfekcyjnych
i odkażających, środków ochrony roślin, preparatów i artykułów
do tępienia szkodników, elektronarzędzi i narzędzi ręcznych, apa‑
ratury elektrycznej, urządzeń pomiarowych, aparatury i urządzeń
medycznych, materiałów budowlanych, materiałów wypełniających,
uszczelniających, pakuł, materiałów izolacyjnych, mebli, łóżek i ma‑
teraców, materaców do celów medycznych, artykułów przemysło‑
wych, artykułów gospodarstwa domowego, przyborów dla palaczy
i zapałek poprzez platformę internetową, pośrednictwo w zakresie
kojarzenia kontrahentów, usługi w zakresie informacji handlowe.
(111) 294262
(220) 2016 07 28
(210) 459689
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA‑GRUPA PGU,
Polanica‑Zdrój, PL.
(540) MNIEJ GAZU, WIĘCEJ MINERAŁÓW
(510), (511) 32 wody mineralne jako napoje, wody gazowane, napo‑
je bezalkoholowe, woda‑jako napoje, woda stołowa.
(111) 294263
(220) 2016 07 28
(210) 459690
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA‑GRUPA PGU,
Polanica‑Zdrój, PL.
(540) WAŻNE JAK ŻYJESZ, WAŻNE CO PIJESZ
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(510), (511) 32 wody mineralne jako napoje, wody gazowane, napo‑
je bezalkoholowe, woda jako napoje, woda stołowa.

(111) 294264
(220) 2016 07 28
(210) 459691
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA‑GRUPA PGU,
Polanica‑Zdrój, PL.
(540) POLSKA WODA Z UZDROWISKA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski, czerwony,
bordowy
(531) 01.15.15, 02.09.01, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 wody mineralne jako napoje, wody gazowane, napo‑
je bezalkoholowe, woda jako napoje, woda stołowa.
(111) 294265
(220) 2016 07 28
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) CAMDIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) CAMdivision
(540)

(210) 459695

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania,
przesyłania, odtwarzania dźwięków lub obrazów, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, a mianowicie: dyski kompaktowe [CD‑ROM‑y], dyskiet‑
ki, dystrybutory dysków komputerowych, instalacje elektryczne,
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemy‑
słowymi, interfejsy komputerowe [informatyka], karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, klawiatury komputerowe, kom‑
puterowe urządzania peryferyjne, komputery, drukarki do kompu‑
terów, komputery przenośne, komputery przenośne [podręczne],
mikroprocesory, monitory [hardware komputerowy], monitory
[programy komputerowe], myszy [informatyka], napędy dyskowe
[informatyka], napędy dysków do komputera, magnetyczne nośniki
informacji, oprogramowanie komputerowe, nagrane, pamięci kom‑
puterowe, pamięci zewnętrzne USB, procesory [centralne jednostki
przetwarzania], procesory tekstu, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, skanery [informatyka], sprzęt komputerowy,
słuchawki telefoniczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony
bezprzewodowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, układy
scalone, urządzenia do nauczania, urządzenia telefoniczne, urzą‑
dzenia do przetwarzania informacji, zespoły nadawcze [telekomu‑
nikacja], 41 instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, publikowanie książek, kształcenia praktyczne [pokazy],
nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych,
publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowa‑
nie elektroniczne on‑line nie do pobrania, publikowanie książek,
publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 42 badania
oraz usługi, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, a mia‑
nowicie: analizy systemów komputerowych, badania techniczne,
badania w dziedzinie mechaniki, doradztwo w zakresie oprogramo‑
wania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i roz‑
woju sprzętu komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub
programów, instalacje oprogramowania komputerowego, doradz‑
two w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego,
programowanie komputerowe, projektowanie systemów kompute‑
rowych, testowanie materiałów komputerowych, monitoring syste‑
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi kom‑
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puterowe w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych
komputerowych, aktualizacja oprogramowanie komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowanie komputerowego, instalacje
oprogramowanie komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputero‑
wej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wypożyczanie
komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wy‑
pożyczanie serwerów [hosting], dostarczanie‑opracowywanie wy‑
szukiwarek internetowych, wzornictwo przemysłowe .

(111) 294266
(220) 2016 07 28
(210) 459696
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) CAMDIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) CAMDIVISION
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania,
przesyłania, odtwarzania dźwięków lub obrazów, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, a mianowicie: dyski kompaktowe [CD‑ROM‑y], dyskiet‑
ki, dystrybutory dysków komputerowych, instalacje elektryczne,
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemy‑
słowymi, interfejsy komputerowe [informatyka], karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, klawiatury komputerowe, kom‑
puterowe urządzania peryferyjne, komputery, drukarki do kompu‑
terów, komputery przenośne, komputery przenośne [podręczne],
mikroprocesory, monitory [hardware komputerowy], monitory
[programy komputerowe], myszy [informatyka], napędy dyskowej
[informatyka], napędy dysków do komputera, magnetyczne nośniki
informacji, oprogramowanie komputerowe, nagrane, pamięci kom‑
puterowe, pamięci zewnętrzne USB, procesory [centralne jednostki
przetwarzania], procesory tekstu, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, skanery [informatyka], sprzęt komputerowy,
słuchawki telefoniczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony
bezprzewodowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, układy
scalone, urządzenia do nauczania, urządzenia telefoniczne, urzą‑
dzenia do przetwarzania informacji, zespoły nadawcze [telekomu‑
nikacja], 41 instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, publikowanie książek, kształcenia praktyczne [pokazy],
nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych,
publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowa‑
nie elektroniczne on‑line nie do pobrania, publikowanie książek,
publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 42 badania
oraz usługi, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, a mia‑
nowicie: analizy systemów komputerowych, badania techniczne,
badania w dziedzinie mechaniki, doradztwo w zakresie oprogramo‑
wania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i roz‑
woju sprzętu komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub
programów, instalacje oprogramowania komputerowego, doradz‑
two w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego,
programowanie komputerowe, projektowanie systemów kompute‑
rowych, testowanie materiałów komputerowych, monitoring syste‑
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi kom‑
puterowe w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych
komputerowych, aktualizacja oprogramowanie komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowanie komputerowego, instalacje
oprogramowanie komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie

2687

technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputero‑
wej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wypożyczanie
komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wy‑
pożyczanie serwerów [hosting], dostarczanie‑opracowywanie wy‑
szukiwarek internetowych, wzornictwo przemysłowe.

(111) 294267
(220) 2016 07 28
(210) 459734
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) CÉLINE PETIT, Warszawa, PL.
(540) Petit à petit
(510), (511) 41 edukacja w zakresie nauki języków obcych.
(111) 294268
(220) 2016 07 29
(210) 459743
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) YONELLE BIOFUSION
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra‑
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my‑
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twa‑
rzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makija‑
żu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji,
lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosme‑
tyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsło‑
neczną, 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 lecz‑
nicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne,
dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki ko‑
smetyczne, 44 zabiegi kosmetyczne, usługi w zakresie pielęgnacji
urody, usługi salonów piękności, usługi klinik medycznych, usługi
w zakresie salonów fryzjerskich, informacja i doradztwo dotyczące
pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych.
(111) 294269
(220) 2016 07 29
(210) 459757
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) CZERNICKI KRZYSZTOF EUDUCO GROUP POLSKA,
Przemyśl, PL.
(540) NORD kaffee
(510), (511) 30 kawa, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa
aromatyzowana, kawa mielona, torebki z kawą, kapsułki z kawą,
kawa w postaci całych ziaren.
(111) 294270
(220) 2016 07 29
(210) 459758
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) CZERNICKI KRZYSZTOF EUDUCO GROUP POLSKA,
Przemyśl, PL.
(540) WEST kaffee
(510), (511) 30 kawa, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa
aromatyzowana, kawa mielona, torebki z kawą, kapsułki z kawą,
kawa w postaci całych ziaren.
(111) 294271
(220) 2016 07 29
(210) 459759
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok‑Kleosin, PL.
(540) BETOKAN
(510), (511) 1 dodatki do betonu, domieszki do betonu, domieszki
do betonu do ogrzewania płaszczyznowego, plastyfikator do beto‑
nu, substancje do trawienia betonu, środki impregnujące do betonu,
dodatki wiążące do betonu, środki zlepiające do betonu, substancje
chemiczne do napowietrzania betonu, mieszaniny antyadhezyjne
do szalowania dla betonu, 35 usługi prowadzenia sprzedaży dodat‑
ków do betonu za pośrednictwem strony internetowej, usługi pro‑
wadzenia sprzedaży w systemie tele‑zakupów dodatków do betonu,
usługi prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepów, hurtowni
dodatków do betonu, usługi reklamowe i promocyjne, reklama dodat‑

2688

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ków do betonu za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakre‑
sie reklamy internetowej, dystrybucja materiałów reklamowych.

(111) 294272
(220) 2016 07 29
(210) 459762
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MONTMARTRE Caffee
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, kawa mielona, kawa rozpuszczalna, kawa liofi‑
lizowana, kawa ziarnista, 35 marketing, reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej.
(111) 294273
(220) 2016 07 29
(210) 459771
(151) 2017 01 17
(441) 2016 09 26
(732) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) NATURA ACCESSORIES
(510), (511) 3 środki przeciwpotne, antyperspiranty, preparaty kosme‑
tyczne do pielęgnacji skóry, saszetki zapachowe do bielizny, kremy ko‑
smetyczne, kosmetyki, płyny kosmetyczne, preparaty kąpielowe do ce‑
lów higienicznych, balsamy inne niż do celów medycznych, maseczki
kosmetyczne, puder do makijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
mydła dezodorujące, mydła dezynfekujące, mydło do golenia, mydeł‑
ka, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła lecznicze, mydła
migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydło przeciwpotowe do stóp, pre‑
paraty do golenia, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, produkty perfume‑
ryjne, perfumy, woda kolońska, woda toaletowa, woda utleniona do ce‑
lów kosmetycznych, woda zapachowa, produkty toaletowe, odżywki
do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do prostowania
włosów, farby do włosów, lakiery do włosów, preparaty do kręcenia wło‑
sów, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, kosmetyki upiększające, suche
szampony, szampony, preparaty do makijażu, preparaty do demakijażu,
szminki, pomadki do ust, błyszczyki do ust, odświeżacze do ust, odświe‑
żacze do ust w aerozolu, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do ce‑
lów leczniczych, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, środki
do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, preparaty do czysz‑
czeniu protez zębowych, lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci,
preparaty do depilacji, wosk do depilacji, preparaty do pielęgnacji pa‑
znokci, preparaty do opalania, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej,
preparaty do ochrony przed słońcem, preparaty do prania, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chus‑
teczki nasączane płynami do usuwania makijażu, tusze do rzęs, sztucz‑
ne rzęsy, kleje do mocowania sztucznych rzęs, preparaty kosmetyczne
do rzęs, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, pre‑
paraty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, woda la‑
wendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, mleczko
kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, preparaty do mycia, naklejane
ozdoby do paznokci, ołówki kosmetyczne, kredki kosmetyczne, środki
do ostrzenia, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, sztuczne
paznokcie, płyny po goleniu, pumeks, ściereczki do czyszczenia nasą‑
czane detergentami, zapachowe środki odświeżające powietrze, talk
kosmetyczny, toniki kosmetyczne, neutralizatory do trwalej ondulacji,
waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, patycz‑
ki z waty do celów kosmetycznych, wazelina do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, żele do masażu inne niż do celów medycznych,
5 chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, majtki higienicz‑
ne, podpaski higieniczne, intymne preparaty nawilżające, kadzidełka
do odstraszania owadów, środki do odstraszania owadów, środki ta‑
mujące krwawienia, lepy na muchy, taśmy na muchy, środki do tępienia
much, preparaty farmaceutyczne przeciwłupieżowe, wkładki ochron‑
ne do majtek, artykuły higieniczne, papier przeciwmolowy, prepara‑
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ty przeciwmolowe, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
odświeżacze do ubrań i tkanin, sole do kąpieli mineralnych, preparaty
do czyszczenia szkieł kontaktowych, woda termalna, środki na odciski,
pierścienie na odciski stóp, plastry przylepne, plastry samoprzylepne,
dziecięce pielucho‑majtki, dziecięce pieluchy, dziecięce pieluszki, środki
medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się
stóp, podpaski, tampony higieniczne, tampony menstruacyjne, wkładki
laktacyjne, 8 elektryczne lub nieelektryczne przybory do depilacji, nie‑
elektryczne polerki do paznokci, pilniki do paznokci, pilniki płytkowe
do paznokci, cążki do obcinania paznokci, nożyczki, przybory ręczne
do kręcenia włosów, ręczne przyrządy nożycowe, zestawy do mani‑
cure, elektryczne zestawy do manicure, zestawy do pedicure, pęsety
i szczypce do depilacji, pęsety i szczypce do wycinania skórek, pincety,
zalotki, 14 biżuteria, biżuteria‑bransoletki, biżuteria‑breloczki, brelocz‑
ki do kluczy ozdobne, biżuteria‑broszki, kolczyki, biżuteria‑łańcuszki,
biżuteria‑medaliony, biżuteria‑naszyjniki, biżuteria‑ozdoby, 20 lustra,
lusterka toaletowe, lusterka ręczne, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, pokrowce do wieszania na odzież, 21 grzebienie, grzebienie
o rzadko rozstawionych zębach, szczotki, szczotki do butów, szczotecz‑
ki do brwi, szczoteczki do paznokci, wyroby szczotkarskie, szczoteczki
do zębów, gąbki do celów domowych, gąbki do makijażu, gąbki toale‑
towe, pędzle do golenia, kosmetyczki na przybory toaletowe, przybo‑
ry kosmetyczne, przybory toaletowe, kubki z papieru lub z tworzyw
sztucznych, mydelniczki, naczynia na mydło, przyrządy do demakijażu,
wykałaczki, 26 dekoracyjne akcesoria do włosów, klamry do włosów,
ozdoby do włosów, papiloty, spinki do włosów, wsuwki do włosów, ko‑
kardy do włosów, szpilki do włosów, treski z włosów, czepki do farbo‑
wania włosów, warkocze z włosów, 35 prenumerata gazety dla osób
trzecich, badania opinii publicznej, analizy rynkowe, analizy kosztów
badania rynku, badania marketingowe, dekoracja wystaw sklepowych,
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to‑
warów i usług, dekorowanie wystaw sklepowych, tworzenie tekstów
reklamowych i komunikatów, sprzedaż i promocja dla osób trzecich,
reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, kolportaż próbek,
uaktualnianie materiałów reklamowych, rekrutacja personelu.

(111) 294274
(220) 2016 08 01
(210) 459786
(151) 2017 01 27
(441) 2016 09 26
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Vitality Derm by OCEANIC
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, pe‑
elingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych,
koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk
i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre‑
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toa‑
letowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielę‑
gnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny‑
mi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepa‑
raty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, kosmetyki do celów
leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole
do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.
(111) 294275
(220) 2016 08 01
(210) 459792
(151) 2017 01 17
(441) 2016 09 26
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, zielony
(531) 04.05.05, 29.01.14
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(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplemen‑
ty diety, 35 reklama, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), kolportaż próbek, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom (punkty informacji konsumenckiej), pokazy towarów,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama telewizyjna, wynajmo‑
wanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i spon‑
sorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnia‑
nie ogłoszeń reklamowych, badania rynkowe, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, poszukiwania w zakresie pa‑
tronatu, rozlepianie plakatów reklamowych, produkcja filmów rekla‑
mowych, public relations, promocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja
tekstów, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich, wynajem billboardów (tablic reklamowych),
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zesta‑
wienia statystyczne, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

(111) 294276
(220) 2016 08 01
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) SZEWCZYK WITOLD, Kiełpin działka, PL.
(540) KLINIKA FELG
(510), (511) 12 obręcze kół do pojazdów.

(210) 459798

(111) 294277
(220) 2016 08 01
(210) 459808
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) BEYER MAGDALENA YDE, Warszawa, PL.
(540) fridge świeże jedzenie dla skóry
(510), (511) 3 antyperspiranty, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty
do użytku osobistego, mydła dezodoryzujące, preparaty kosme‑
tyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, mleczko
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyków, kredki do oczu, kremy
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia
włosów, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mascary, maści
do celów kosmetycznych, mleko migdałowe do celów kosmetycz‑
nych, olejek migdałowy, preparaty do mycia, mydła, mydła lecznicze,
mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe
do stóp, mydła toaletowe, mydła zapachowe, olejek lawendowy,
olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów per‑
fumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty ko‑
smetyczne do opalania się, pasty, proszki, płyny do zębów, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznok‑
ci, paznokcie sztuczne, produkty perfumeryjne, perfumy, ekstrakty
do produkcji perfum kwiatowych, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, przy‑
bory toaletowe, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, szampony, sztuczne rzęsy, talk kosmetyczny, toniki
kosmetyczne, neutralizatory do trwałej ondulacji, środki do pielę‑
gnacji ust nie do celów leczniczych, waciki, lakiery do włosów, woda
utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, zmywacze
do paznokci, 5 balsamiczne preparaty do celów leczniczych, balsamy
do celów leczniczych, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli leczniczych, sole do kąpieli
mineralnych, preparaty medyczne na porost włosów, 44 usługi aro‑
materapii, usługi fizjoterapii, usługi fizykoterapii, usługi salonów fry‑
zjerskich, usługi manicure, usługi masażu, usługi salonów piękności.
(111) 294278
(220) 2016 08 01
(210) 459812
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) TRANS‑POL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ryczywół, PL.
(540) TP TRANS POL POLSKA
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 12 samochody osobowe i ciężarowe, przyczepy, moto‑
cykle, silniki do pojazdów, skrzynie biegów, ogumienie do kół pojaz‑
dów, karoserie samochodowe, 37 usługi w zakresie naprawy, konser‑
wacji i mycia samochodów, usługi w zakresie obsługi samochodów,
39 usługi transportowe w przewozie towarów samochodami cięża‑
rowymi, spedycja, wynajem środków transportu samochodowego
ciężarowego i samochodów osobowych, wynajmowanie magazy‑
nów i prowadzenie punktów przeładunkowych, przechowywanie
towarów na składowiskach, usługi logistyczne w zakresie transportu,
magazynowania i przeładowywania towarów.

(111) 294279
(220) 2016 08 01
(210) 459814
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) DOM KREATYWNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) KRD
(510), (511) 35 analizy i raporty statystyczne, gromadzenie danych,
gromadzenie danych dla osób trzecich, gromadzenie i systematy‑
zowanie informacji w komputerowych bazach danych, gromadze‑
nie informacji dla firm, gromadzenie informacji handlowych, gro‑
madzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej,
gromadzenie informacji handlowej, kompilacja danych dla osób
trzecich, kompilacja komputerowych baz danych, kompilacja infor‑
macji statystycznych, kompilacja i systematyzacja danych na po‑
trzeby komputerowych baz danych, kompilacja danych statystycz‑
nych dotyczących przedsiębiorstw, kompilacja zindeksowanych
adresów, konsultacje dotyczące przygotowania gospodarczych
danych statystycznych, kompilacja statystyk związanych z reklamą,
kompilacja rejestrów dotyczących importerów, kompilacja reje‑
strów dotyczących eksporterów, kompilacja modeli statystycznych
w celu dostarczania informacji dotyczących dynamiki rynku, kom‑
pilacja list potencjalnych klientów, kompilacja list adresowych dla
przesyłek reklamowych, kompilacja list adresowych, sporządzanie
statystyk, sporządzanie informacji statystycznych dotyczących
działalności gospodarczej, skomputeryzowane wyszukiwanie in‑
formacji handlowych, skomputeryzowane usługi przetwarzania in‑
formacji z zakresu działalności gospodarczej, skomputeryzowane
gromadzenie indeksów klientów, opracowywanie statystyk bizne‑
sowych, opracowywanie statystyk gospodarczych, opracowywa‑
nie statystyk handlowych, opracowywanie statystyk biznesowych
i informacji handlowych, opracowywanie statystycznych danych
gospodarczych i informacji handlowych, opracowywanie katalo‑
gów, spisów w celu publikacji w internecie, opracowywanie katalo‑
gów (spisów) w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej
lub internecie, opracowywanie informatorów handlowych, opraco‑
wywanie informacji gospodarczych, opracowywanie informacji
handlowych, opracowywanie informatorów gospodarczych, opra‑
cowywanie informacji o firmie, opracowywanie biznesowych da‑
nych statystycznych, nabywanie informacji w zakresie działalności
gospodarczej dotyczących statusu firmy, nabywanie informacji
o działalności gospodarczej dotyczących działalności spółki, naby‑
wanie informacji handlowych, konsultacje dotyczące przygotowy‑
wania statystyk biznesowych, zestawienia statystyczne dla działal‑
ności gospodarczej lub celów handlowych, zestawienia
statystyczne, zdobywanie statystyk dotyczących działalności go‑
spodarczej dla osób trzecich, zbieranie danych dotyczących działal‑
ności gospodarczej, zbieranie biznesowych danych statystycznych,
usługi komputerowego przetwarzania informacji z zakresu działal‑
ności gospodarczej, tworzenie komputerowych baz danych, syste‑
matyzowanie danych w komputerowych bazach danych, staty‑
styczne zestawienia, systematyzacja danych poprzez tworzenie
komputerowych bazach danych, analiza danych i statystyk doty‑
czących badań rynkowych, analiza danych statystycznych z badań
rynku, analiza rynku, analizy rynku, badania działalności gospodar‑
czej i badania rynkowe, badania i analizy rynkowe, badania rynko‑
we, raporty z analiz rynkowych, gromadzenie informacji z badań
rynkowych, gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, ba‑
dania w zakresie zysków, biznesowe usługi doradcze w zakresie za‑
rządzania działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębior‑
stwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów,
doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące działalności gospo‑
darczej, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradz‑
two w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, do‑
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
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doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodar‑
czą, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospo‑
darczą, doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, doradz‑
two w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębior‑
stwem handlowym, doradztwo w zakresie organizowania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie or‑
ganizacji działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie działal‑
ności gospodarczej dla firm, konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej dla osób indywidualnych, doradztwo w zakresie za‑
rządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego,
w tym przez internet, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem
[działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania biz‑
nesem, opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, pomoc
i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pora‑
dy, pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej, pro‑
fesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo‑
darczej, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, automatyczne
przetwarzanie danych, doradztwo w zakresie działalności gospo‑
darczej związane z przetwarzaniem danych, elektroniczne prze‑
twarzanie danych, kompilacja informacji do komputerowych baz
danych, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych,
komputerowe przetwarzanie danych, komputerowe zarządzanie
bazami danych, komputerowe zarządzanie plikami, przetwarzanie
danych, przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie danych
w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej,
przetwarzanie wyników badań dotyczących działalności gospodar‑
czej, skomputeryzowana weryfikacja danych, skomputeryzowane
przetwarzanie danych, zestawianie danych w komputerowych ba‑
zach danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, wyszu‑
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
wprowadzanie i przetwarzanie danych, weryfikacja przetwarzania
danych, usługi zarządzania danymi, usługi w zakresie wyszukiwania
danych, usługi przetwarzania danych online, usługi informacyjne
w zakresie przetwarzania danych, 36 agencje ściągania należności,
agencje ściągania wierzytelności, agencje windykacji należności,
dostarczanie informacji dotyczących faktoringu długów, firmy win‑
dykacyjne, odzyskiwanie zaległych długów, organizacja ściągania
długów, ściąganie długów, windykacja, windykacja należności i od‑
zysk długu, windykacja należności i odzyskiwanie długów, usługi
związane z niewypłacalnością, usługi w zakresie zarządzania długa‑
mi, usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, usługi doradztwa fi‑
nansowego związane z niewypłacalnością, usługi w zakresie ścią‑
gania długów, skomputeryzowane usługi prawne dotyczące
windykacji, agencje ściąganie należności, agencje kredytowe, do‑
radztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem po‑
życzek, doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo finansowe
związane z usługami kredytowymi, elektroniczne usługi windykacji
należności, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, gwaran‑
towanie pożyczek, organizowanie kredytów, organizowanie poży‑
czek, organizowanie pożyczek w celu zabezpieczania funduszy dla
osób trzecich, poręczenia, poręczenie, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, ubezpieczenia, udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, udzie‑
lanie kredytów, udzielanie kredytu kupieckiego, usługi dotyczące
pożyczania i pożyczek, usługi gwarancji finansowych, usługi kon‑
sultingowe dotyczące udzielania pożyczek, usługi w zakresie porę‑
czeń, usługi w zakresie organizowania kredytów, usługi w zakresie
kredytów finansowych, usługi świadczone przez gwarantów, wyna‑
jem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, 41 organizowanie kon‑
ferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzenie konfe‑
rencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizacja
seminariów, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie
ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, organizowanie cere‑
monii rozdania nagród, organizowanie i prowadzenie wykładów,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadze‑
nie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie semina‑
riów i warsztatów jako szkolenia, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat
biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi‑
zowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie konferen‑
cji związanych z biznesem, organizowanie konferencji związanych
z handlem, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, orga‑
nizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konfe‑
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rencji w celach edukacyjnych, seminaria, edukacja, edukacja doro‑
słych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, dostarczanie
informacji edukacyjnych, informacja dotycząca edukacji udzielana
on‑line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, kursy szkole‑
niowe, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja
szkoleń, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szko‑
leń handlowych, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edu‑
kacyjnych z zakresu biznesu, prowadzenie seminariów, szkolenia
związane z finansami, udostępnianie informacji dotyczących szko‑
leń, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, organizowanie kon‑
kursów, organizacja konkursów edukacyjnych, 42 certyfikacja jako
kontrola jakości, kontrola jakości, kontrola jakości dla osób trzecich,
ocena jakości, świadczenie usług zapewniania jakości, administra‑
cja serwerów, aktualizowanie banków pamięci systemów kompute‑
rowych, analizy komputerowe, analizy systemów komputerowych,
badania dotyczące przetwarzania danych, badania w dziedzinie
technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii prze‑
twarzania danych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, przygotowywanie programów kom‑
puterowych do przetwarzania danych, projektowanie i opracowy‑
wanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projekto‑
wanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania da‑
nych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywa‑
nia danych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie
elektronicznego przetwarzania danych (EDP), usługi komputerowe
on‑line, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko‑
dowania danych, zarządzanie projektami w zakresie technologii
informacyjnych.

(111) 294280
(220) 2016 08 01
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) MEBLE‑ITP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) MEBLE‑ITP.PL
(540)

(210) 459817

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, jasnozielony, niebieski,
granatowy, różowy, fioletowy, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 12.01.09, 12.01.15, 11.03.03, 11.03.04,
11.03.09
(510), (511) 20 meble biurowe, meble sklepowe, meble bankieto‑
we, meble konferencyjne, meble metalowe, meble tapicerowane,
meble w kompletach, meble pojedyncze: stoły w tym bankietowe,
konferencyjne, biurowe, stoliki, regały, lady, hokery, fotele, krzesła
w tym bankietowe, konferencyjne, biurowe, krzesła pojedyncze i łą‑
czone, kanapy, komody, sofy, ławy, ławki, elementy i osprzęt mebli,
stołki, taborety, szafy, szafki, zestawy szafek, wieszaki, kontenery
z szufladami, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich,
różnych produktów tak by umożliwić osobom trzecim ich obejrze‑
nie a następnie wypożyczenie, usługi takie mogą być świadczone
stacjonarnie jak również, za pomocą katalogów przesyłanych pocz‑
tą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony
internetowe, obejmuje doradztwo, porady udzielane osobom trze‑
cim, konsultacje, promocje i reklamę prowadzonej działalności go‑
spodarczej, obejmuje również wynajem sprzętu, mebli biurowych,
43 wypożyczanie wszelkiego rodzaju mebli, umeblowania, wyposa‑
żenia wnętrz, wyposażenia meblowego, bielizny, stołowej i naczyń,
urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie mebli na prezentacje,
wystawy, konferencje, bankiety i uroczystości towarzyskie.
(111) 294281
(220) 2008 02 28
(151) 2017 02 15
(441) 2008 06 09
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) SPIRYTUS LUBELSKI REKTYFIKOWANY

(210) 337385
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(540)

ciężkich, pozostałe oleje silnikowe, oleje przemysłowe, oleje techno‑
logiczne zawarte w tej klasie, smary.

(111) 294285
(220) 2011 07 27
(151) 2017 01 26
(441) 2011 11 07
(732) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Lubię to!
(540)

(531) 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 33 spirytus rektyfikowany.
(111) 294282
(220) 2008 02 28
(151) 2017 02 15
(441) 2008 06 09
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) 1906 SPIRYTUS LUBELSKI REKTYFIKOWANY
(540)
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(210) 388351

(210) 337386

Kolor znaku: zielony, srebrny, czerwony, biały
(531) 09.01.10, 25.01.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 spirytus rektyfikowany.
(111) 294283
(220) 2011 06 10
(210) 386480
(151) 2017 02 13
(441) 2011 09 12
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) PRODUCENT LOTOS Oil AGROLIS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, granatowy, pomarańczowy
(531) 18.01.21, 25.01.15, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje smarowe, oleje sprężarkowe,
oleje turbinowe, oleje przekładniowe, oleje hydrauliczne, oleje
hydrauliczno‑przekładniowe, oleje do silników dwusuwowych, oleje
silnikowo‑hydrauliczno‑przekładniowe, oleje przeznaczone do pi‑
larek motorowych, ciągników, maszyn rolniczych i innych maszyn
ciężkich, pozostałe oleje silnikowe, oleje przemysłowe, oleje techno‑
logiczne zawarte w tej klasie, smary.
(111) 294284
(220) 2011 06 10
(210) 386481
(151) 2017 02 13
(441) 2011 09 12
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) PRODUCENT LOTOS Oil AGROLIS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy, zielony
(531) 15.07.11, 25.01.15, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje smarowe, oleje sprężarkowe,
oleje turbinowe, oleje przekładniowe, oleje hydrauliczne, oleje
hydrauliczno‑przekładniowe, oleje do silników dwusuwowych, oleje
silnikowo‑hydrauliczno‑przekładniowe, oleje przeznaczone do pi‑
larek motorowych, ciągników, maszyn rolniczych i innych maszyn

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czarny, biały, jasnoniebieski
(531) 02.09.14, 24.17.01, 24.17.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z na‑
graniami, 35 usługi w zakresie: transkrypcji informacji, prowadzenia
elektronicznych baz danych, 41 usługi wydawnicze w zakresie : ser‑
wisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edu‑
kacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m. in.dro‑
gą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji książek, czasopism,
materiałów informacyjno‑edukacyjno szkoleniowych także w sieci
on‑line, elektronicznej małej poligrafii, cyfrowego obrazowania, pro‑
wadzenia on‑line publikacji elektronicznych, nauczania bezpośred‑
niego za pośrednictwem mediów informatycznych i koresponden‑
cyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych.
(111) 294286
(220) 2011 08 31
(151) 2017 02 21
(441) 2011 12 05
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) EKO
(540)

(210) 389641

Kolor znaku: biały, czarny, zielony, niebieski, szary
(531) 01.15.15, 01.17.02, 05.01.11, 05.03.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 smary.
(111) 294287
(220) 2011 09 09
(210) 390001
(151) 2017 02 21
(441) 2011 12 19
(732) F.H.U. GUBEX GUBAŁA JAROSŁAW PIOTR, Osieczany, PL.
(540) sport‑MAX Bodybuilding & Fitness
(540)

Kolor znaku: brązowy, niebieski, ciemnoniebieski, srebrny
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 5 aminokwasy do celów medycznych, artykuły żywno‑
ściowe na bazie białka, preparaty białkowe do celów medycznych,
białkowe suplementy diety, białkowo‑węglowodanowe suplementy
diety, preparaty chemiczno‑farmaceutyczne, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napoje przysto‑
sowane do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowa‑
na do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych,
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż do celów leczniczych, suplementy mi‑
neralne do żywności, preparaty witaminowe, żywność dietetyczna
do celów leczniczych.
(111) 294288
(151) 2016 08 12

(220) 2011 11 15
(441) 2012 02 27

(210) 392825
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(732) WOPIŃSKI KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE
BIURO HANDLOWE LOOP, Kraków, PL.
(540) MADONNA exclusive
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna damska, bielizna osobista, biustonosze, boa
na szyję, chusty, fulardy, espadryle, etole, futra, gorsety (bielizna),
halki (bielizna), półhalki, kapelusze damskie, kaptury (odzież), koł‑
nierzyki przypinane, koszule damskie i męskie, krawaty, legginsy,
nakrycia głowy, obuwie damskie i męskie, odzież, odzież gotowa,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie (odzież),
paski (odzież), pasy do pończoch (bielizna), pelisy, piżamy, płaszcze,
palta, podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek,
pończochy wchłaniające pot, półbuty, rajstopy, rękawiczki (odzież),
skarpetki, sandały, spodnie, spódnice, staniki, sukienki, sukienki
ślubne i wizytowe, szale, szaliki, szarfy do ubrania, szlafroki, szelki,
woalki (odzież), wyroby pończosznicze, T‑hirty, 35 usługi organizo‑
wania wystaw dla celów handlowych lub reklamowych, organizo‑
wanie targów w celach reklamowych lub handlowych, kreowanie
wizerunku (firmy, usług, towaru), prezentowanie produktów w me‑
diach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi publik relations, publi‑
kowanie tekstów sponsorowanych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki, katalogi), usługi pro‑
wadzenia sprzedaży w sklepie albo hurtowni lub za pośrednictwem
tele‑zakupów albo za pośrednictwem środków telekomunikacji lub
za pośrednictwem strony Web takich artykułów lub towarów jak:
biżuteria, biżuteria ze szkła sztrasowego (imitacje drogich kamieni),
bransoletki, bransoletki do zegarków, diamenty, kamienie półszla‑
chetne, kamienie szlachetne, klejnoty, kolczyki, łańcuszki (biżuteria),
łańcuszki do zegarków, metale szlachetne surowe lub półprzetwo‑
rzone, naszyjniki (biżuteria), obrączki (biżuteria), ozdoby srebrne, per‑
ły, pierścionki (biżuteria), spinki do mankietów, kasetki na biżuterię
(szkatułki), szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, wyroby jubilerskie,
zapinki do krawatów, zegarki, zegarki z bransoletką, zegary, zegary
i zegarki elektryczne, złotnictwo (wyroby z wyjątkiem sztućców), zło‑
to surowe lub klepane, aktówki, etui na klucze, futra, imitacje skóry,
kasetki ze skóry lub z tektury skórzanej, kasety z włókna wulkanizo‑
wanego, klasery na karty wizytowe, komplety podróżne skórzane,
kufry, kufry podróżne, meble ze skóry, narzuty ze skór, obuwie, pa‑
rasole, parasole przeciwsłoneczne, parasolki, pasy skórzane, plecaki,
plecaki szkolne, plecaki turystyczne, pokrowce na parasole, portfele,
rzemienie skórzane, sakiewki, sakwy myśliwskie, skóra, skóra surowa
lub półprzerobiona, skóra zwierzęca, sznury skórzane, teczki skórza‑
ne, torby alpinistyczne, torby myśliwskie, torby na kółkach, torby skó‑
rzane na narzędzia, torby na ubrania, torby na zakupy, torby plażowe,
torby podróżne, torby turystyczne, torebki, torebki damskie na zaku‑
py, tornistry szkolne, walizki, walizy, worki myśliwskie, apaszki, bere‑
ty, bielizna, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze,
bluzki, bluzy, boa na szyje, botki, boty, buty sznurowane, buty spor‑
towe, buty narciarskie, cholewki do obuwia, czapki, czapki bez dasz‑
ka, czapki z daszkiem, dziewiarstwo, dżerseje, etole, fulary, futra, ge‑
try, gorseciki, gorsety, gorsy koszul męskich, halki, kalosze, kamizelki,
kapelusze, kapelusznictwo, karczki koszul, kąpielówki, kombinezony
(odzież), kostiumy, konfekcja odzieżową, koszule męskie, koszulki,
krawaty, liberie, majtki, mufki, marynarki, mundury, mundurki szkol‑
ne, nakrycia głowy, nauszniki, obuwie, odzież, odzież wodoodporna,
odzież skórzana, odzież z imitacji skóry, okrycia wełniane lub futrza‑
ne z kapturem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta, pantofle,
paski do butów, peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze, podszewki jako
elementy ubrań, pod‑wiązki, pończochy, potniki, pulowery, rajsto‑
py, rajtuzy, rękawice (odzież), sandały, sari, skarpetki, slipy, spoden‑
ki, spodnie, spódnice, stroje gimnastyczne, suknie, suknie ślubne,
swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki, śpioszki dziecięce, togi, trykoty
(ubrania), T‑shirty, ubrania, ubrania wierzchnie, wkładki do obuwia,
wkładki wewnętrzne, woalki, wyprawki dziecięce (ubrania), artyku‑
ły ozdobne do fryzur, błyskotki (hafty), błyskotki do ubrań, broszki,
falbany do odzieży, falbany do sukni, fiszbiny do gorsetów, frędzle,
haftki do gorsetów, hafty, haftki do staników, ozdoby do kapelu‑
szy nie z metali szlachetnych, kokardy, kordonek, koronki, kwiaty
sztuczne, lamówki do odzieży, naramienniki do odzieży, nici złote
lub srebrne do haftowania, opaski do włosów, ornamenty ozdobne
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do odzieży, ozdoby do obuwia, pasmanteria, peruki, pikotki (ko‑
ronki), spinki do włosów, strusie pióra, sznurki lamówkowe, sznury
do odzieży, taśmy wykończeniowe, treski włosów, tupety, perucz‑
ki, warkocze, wstęgi do dekorowania, zapięcia do odzieży, zapięcia
do ubrań, żaboty (koronkarstwo).

(111) 294289
(220) 2012 06 20
(210) 401763
(151) 2017 02 03
(441) 2012 09 24
(732) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SZPITAL LUXMED
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony
(531) 26.03.23, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 wydawnictwa, druki, książki, broszury, 35 prowa‑
dzenie hurtowni, aptek, sklepów i innych punktów sprzedaży i kup‑
na artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym leków,
kosmetyków oraz aparatury oraz wyposażenia, mebli stosowanych
w lecznictwie i szpitalnictwie, 36 usługi ubezpieczeniowe, 39 usługi
transportu, transport sanitarny i medyczny krajowy i międzynarodo‑
wy, przewóz chorych, pogotowie do nagłych wezwań chorobowych
i wypadkowych, 41 prowadzenie przedszkoli i opieki nad dziećmi
w wieku szkolnym, 42 usługi prowadzenia prac badawczych i roz‑
wojowych w zakresie ochrony zdrowia, 43 prowadzenie żłobków,
prowadzenie domów opieki dla osób starszych lub potrzebujących
pomocy, 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania,
przywracania, poprawy lub zachowania, zdrowia, badania, porady
lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie, badania i te‑
rapia psychologiczna, rehabilitacje lecznicze, protetyka stomato‑
logiczna i ortodoncja, usługi w zakresie medycyny pracy, badanie
i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpie‑
czeniowych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabi‑
litacji zdrowotnej.
(111) 294290
(220) 2012 08 27
(151) 2017 02 03
(441) 2012 12 03
(732) ASPOL FV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) ASPOL FV Dedicated To Uniqueness
(540)

(210) 404304

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 bentonit, glina bentonitowa, glikol, iłowe płuczki
wiertnicze, plastyfikatory, 6 rury metalowe, kształtki rurowe rozgałę‑
zione metalowe, złączki metalowe do instalacji wentylacyjnych i ka‑
nalizacyjnych, złączki metalowe do instalacji wentylacyjnych i klima‑
tyzacyjnych, kratki wentylacyjne metalowe konstrukcje metalowe,
11 pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły centralnego ogrzewa‑
nia, grzejniki, rekuperatory ciepła, wymienniki ciepła centrale wen‑
tylacyjne regeneratory ciepła, 17 złączki niemetalowe do instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych złączki niemetalowe do instalacji
wody i co, osłony niemetalowe do instalacji wentylacyjnych, 19 rury
niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzione niemetalowe, kanały
niemetalowe do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, beto‑
nowe elementy budowlane, 37 usługi remontowo‑budowlane w za‑
kresie budynków, instalowanie, naprawa, konserwacja aparatury
elektrycznej, 39 dystrybucja ciepła, 42 projektowanie z zakresu bu‑
downictwa i urbanistykiprojektowanie instalacji grzewczych, wenty‑
lacyjnych i klimatyzacyjnych.
(111) 294291
(220) 2016 08 01
(210) 459819
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) ZAKŁADY MECHANICZNE WIROMET SPÓŁKA AKCYJNA,
Mikołów, PL.
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(540) WIROMET
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 15.07.01
(510), (511) 6 pierścienie metalowe, pierścienie gwintowane, pier‑
ścienie oporowe metalowe, metalowe płyty konstrukcyjne, pod‑
kładki dystansowe regulacyjne, konstrukcje stalowe, pręty meta‑
lowe do spawania, tuleje metalowe, 7 urządzenia do filtracji, silniki
hydrauliczne, części układów przepływowych turbin parowych, tur‑
biny hydrauliczne, koła maszynowe, koła zębate maszynowe, koła
pasowe, korbowody do maszyn, wały korbowe motorów lub silni‑
ków, mechanizmy do napędów hydraulicznych, narzędzia będące
częściami maszyn, pompy wysokociśnieniowe, agregaty zasilające
do obudów zmechanizowanych, przekładnie do maszyn, przekład‑
nie łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zęba‑
te inne niż do pojazdów lądowych, regulatory ciśnienia, regulatory
prędkości do maszyn i silników, sprężarki promieniowe, sprzęgła
inne niż do pojazdów lądowych, zawory, zasuwy, części do wenty‑
latorów, łożyska nośne i oporowo‑nośne, siłowniki, reduktory ciśnie‑
nia, cylindry do maszyn, czopy, dławnice. łożyska, części do młynów
węglowych, osłony maszyn, przenośne narzędzia pneumatyczne,
podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, turbosprężarki, turbiny
gazowe, turbiny do wytwarzania mocy, platformy parkingowe dla
pojazdów‑karuzelowe systemy parkingowe, łopatki do turbin stat‑
ków powietrznych, łopatki turbin do wytwarzania mocy, łopatki tur‑
bin będące częściami turbin gazowych, zespoły silnik‑pompa, nurni‑
ki, siłowniki hydrauliczne, siłowniki liniowe, turbiny parowe inne niż
do pojazdów lądowych, turbiny gazowe do pojazdów innych niż lą‑
dowe, wirniki, wały napędowe, 37 instalacja, konserwacja i naprawy
maszyn, malowanie, remont maszyn, regeneracja maszyn zużytych
lub częściowo zniszczonych, wiercenie, naprawa lub konserwacja
mechanicznych systemów parkingowych, budowa parkingów wielo‑
poziomowych, serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia, naprawa
i konserwacja sprężarek, wyważanie kół, 40 frezowanie, hartowanie
metali, obróbka metali, odlewanie metali, informacje o obróbce ma‑
teriałów, piaskowanie, polerowanie, szlifowanie, usługi spawalnicze,
wiercenie w metalach, obróbka metali, cięcie metalu, cięcie stali, har‑
towanie metali, cieplna obróbka metali, obróbka cieplna powierzch‑
ni metali, 42 prace badawczo‑rozwojowe dla osób trzecich, kontrola
jakości, testowanie materiałów, pomiary geodezyjne, usługi labora‑
toryjne, badania laboratoryjne, analizy laboratoryjne, analityczne
usługi laboratoryjne, laboratoryjne testowanie materiałów, usługi
laboratoryjne w zakresie metalurgii.
(111) 294292
(220) 2016 08 01
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) KISZKO MIROSŁAW, Białystok, PL. ;
(540) G Gastrostrefa
(540)

(210) 459824

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 29.01.01, 26.11.02, 26.11.13, 26.02.03, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 43 usługi w zakresie prowadzenia barów, pizzerii, restau‑
racji i kawiarni, przygotowywanie posiłków i napojów na zamówie‑
nie oraz ich dostawa.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 294293
(220) 2016 08 01
(210) 459830
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA, Środa
Wielkopolska, PL.
(540) Średzka Spółdzielnia Mleczarska Jana
(510), (511) 29 jogurt, kefir, napoje mleczne lub z przewagą mleka,
produkty mleczne, mleko, śmietana.

(111) 294294
(220) 2016 08 01
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) PROF.COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) biomotto
(510), (511) 3 kosmetyki.
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(111) 294295
(220) 2016 08 01
(210) 459837
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) KAPUSTA IZABELA, Gdynia, PL. ;
(540) STYROPAK
(510), (511) 17 styropian, produkty styropianowe, płyty i kształtki
ze styropianu, styropianowe materiały konstrukcyjne i izolacyjne
dla budownictwa, materiały do uszczelniania i izolacji ze styropianu,
płyty styropianowe do izolacji dachowej, izolacji ściennej, izolacji
sufitowej, izolacji podłogowej, izolacji akustycznej, izolacji piwnicy,
materiały termoizolacyjne ze styropianu, wypełniacze izolacyjne
ze styropianu, materiały opakowaniowe ze styropianu, 19 styropian
i wyroby ze styropianu stosowane w budownictwie, płyty, arkusze,
bloki, panele i profile ze styropianu do stosowania w budownic‑
twie, płyty izolacyjne ze styropianu dla budownictwa, płyty termo‑
izolacyjne ze styropianu dla budownictwa, okładziny budowlane
ze styropianu, materiały budowlane wykończeniowe ze styropianu,
dekoracje plastyczne, rozety, profile, ozdoby ze styropianu dla bu‑
downictwa, 20 pudełka ze styropianu, 40 cięcie styropianu, mode‑
lowanie i wycinanie kształtek ze styropianu, 42 usługi sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej i audytów energetycz‑
nych.				
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 294296
(220) 2016 08 02
(210) 459838
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) PĘTKOWSKA MONIKA PICCOLO MONDO, Zakroczym, PL.
(540) piccolo mondo
(540)

(531) 24.17.09, 27.05.01
(510), (511) 24 bielizna domowa, bielizna pościelowa, kołderki
do przykrywania nóg, kapy na łóżka jako narzuty, narzuty na łóżka,
narzuty pikowane, pokrowce na poduszki, pokrycie na materace, po‑
szewki, poszewki na poduszki, pościel, 25 apaszki jako chustki, bieli‑
zna osobista, bluzy kombinezony, czapki jako nakrycia głowy, getry,
legginsy, mufki jako odzież, nakrycia głowy, odzież, okrycia wierzch‑
nie jako odzież, piżamy, płaszcze, podkoszulki, spodnie, spódnice,
sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale,
szaliki, t‑shirty, wyprawki dziecięce jako ubrania, 28 lalki, zabawki
wypchane.
(111) 294297
(220) 2016 08 02
(210) 459862
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) GRUPA RADIOWA AGORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RADIO ZŁOTE PRZEBOJE‑MUZYKA DAJE RADOŚĆ
(510), (511) 16 materiały reklamowe drukowane, ulotki reklamowe,
20 obiekty nadmuchiwane powietrzem, do reklam, standy wystawo‑
we, tablice ogłoszeniowe, stojaki wystawowe, 24 banery i roll‑upy
z tworzyw sztucznych, 35 reklama, ogłoszenia prasowe i przygoto‑
wanie kolumn reklamowych w prasie, reklamy telewizyjne i radiowe,
reklamy on‑line w sieci komputerowej i korespondencyjne, agencje
reklamowe, badania opinii, badanie rynku, sondaże opinii, marke‑
ting, agencje informacyjne handlowej, organizowanie wystaw i tar‑
gów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie kompute‑
rowych baz danych, zarządzanie, sortowanie, kompilacja informacji
i udostępnianie komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami
Informatycznymi, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania,
produkcja reklam i emisja reklam telewizyjnych, kinowych, radio‑
wych, prasowych, reklama zewnętrzna, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, organizowanie konkursów i akcji okoliczno‑
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ściowych w celach reklamowych, 38 agencje Informacyjne i agen‑
cje prasowe, rozpowszechnianie programów, audycji radiowych,
nadawanie programów radiowych i telewizyjnych w tym poprzez
Internet, transmisja programów telewizyjnych i radiowych w tym
poprzez internet, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, umożliwianie dostępu do global‑
nej sieci komputerowej dla użytkowników, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań
video, przy pomocy sieci komputerowej, poczta elektroniczna,
przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz ka‑
setach video, przesyłanie informacji SMS‑em, przesyłanie informacji,
z zastosowaniem‑do nadawania i/lub odbioru Informacji‑urządzeń
mobilnych, telefonów III generacji, laptopów, pagerów, 41 montaż
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów ra‑
diowych, organizowanie i realizacja spektakli, widowisk oraz imprez
rozrywkowych, organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, orga‑
nizowanie plebiscytów, usługi związane z nauczaniem, rozrywkami
i rekreacją, również wycieczki i podróże, prowadzenie klubów i kółek
zainteresowań, organizowanie i prowadzenie obozów sportowych
i wakacyjnych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie:
kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów, publi‑
kowanie książek i książek elektronicznych, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on‑line książek i pe‑
riodyków, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o re‑
kreacji, informacja o edukacji.

(111) 294298
(220) 2016 08 03
(210) 459868
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) DECOROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DECOROOM PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
(540)

(531) 27.05.01, 24.13.09
(510), (511) 35 dekoracja wystaw sklepowych, 36 wycena nierucho‑
mości, 37 budownictwo mieszkaniowe, budownictwo kompleksów
biurowych, budownictwo powierzchni handlowo‑usługowych, bu‑
dynki izolowane, budynki uszczelniane, 42 usługi‑projektowanie
dekoracji wnętrz.
(111) 294299
(220) 2016 08 03
(210) 459869
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) MALICKA MAGDALENA CMMM CONSULTING & MARKETING,
Warszawa, PL.
(540) FIRMA, KTÓRA DBA
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ad‑
ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 38 telekomu‑
nikacja, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizo‑
wanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(111) 294300
(220) 2016 08 03
(210) 459877
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) ELECTRONIC INTERNATIONAL COMMERCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) M audio
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
odbiorniki audio i video, odbiorniki radiowe, głośniki, głośniki tu‑
bowe, przewody elektryczne, odbiorniki telewizyjne, wzmacniacze,
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35 organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
powielanie dokumentów, publikowanie tekstów reklamowych, roz‑
powszechnianie materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki,
próbki, uaktualnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, 39 dostarczanie towarów, magazynowanie, składo‑
wanie towarów, pakowanie towarów, pakowanie produktów, 41 wy‑
pożyczanie sprzętu audio, organizowanie i prowadzenie seminariów,
obsługa sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa‑
dzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, studia filmowe, studia nagrań, sale koncertowe.

(111) 294301
(220) 2014 12 22
(151) 2017 03 13
(441) 2015 04 13
(732) ŚNIEŻKA‑INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka michałki ŚNIEŻKOWE
(540)

(210) 437116

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnobrązowy, jasnożółty
(531) 24.09.02, 24.09.07, 26.01.02, 26.01.05, 26.04.03, 26.04.07,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
(111) 294302
(220) 2015 09 24
(210) 447314
(151) 2017 01 24
(441) 2016 01 04
(732) KUPIEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KUKU
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 30 wafle kukurydziane.
(111) 294303
(220) 2016 06 08
(210) 457567
(151) 2017 01 23
(441) 2016 08 16
(732) GRAF VON FRANKENSTEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Cafe Kattowitz Różnorodność Smaków
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.01.09, 25.01.15, 25.01.25
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej
żywności, napojów, potraw gotowych, w tym poprzez Internet,
usługi w zakresie sprzedaży receptur i przepisów kulinarnych, po‑
moc w zarządzaniu i prowadzeniu restauracji, barów, barów szybkiej
obsługi, kawiarni, kafeterii, usługi franchisingowe w zakresie zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, usługi doradztwa w zakładaniu i/lub
prowadzeniu restauracji, restauracji samoobsługowych, barów, ba‑
rów szybkiej obsługi, kawiarni, kafeterii, 43 obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakresie
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prowadzenia restauracji, restauracji samoobsługowych, barów, ba‑
rów szybkiej obsługi, kawiarni, kafeterii, usługi zaopatrzenia w żyw‑
ność i napoje, catering, usługi doradztwa w zakresie sztuki kulinar‑
nej, przygotowywania żywności, udostępnianie informacji związanej
z przygotowywaniem żywności i napojów.

(111) 294304
(220) 2016 07 11
(210) 458907
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) BEJTKA RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540) OCR
(510), (511) 41 Organizowanie wydarzeń sportowych, w tym sporto‑
wych zawodów i turniejów, usługi rezerwacji biletów na wydarzenia
rozrywkowe, kulturalne i sportowe, udostępnianie obiektów na wy‑
darzenia sportowe, zawody lekkoatletyczne, programy z nagrodami,
organizowanie festiwali dla celów kulturalnych i sportowych, orga‑
nizowanie zawodów sprawnościowych, w tym biegów terenowych,
wyścigów przełajowych, wojskowych torów przeszkód, organizowa‑
nie i prowadzenie klubów sprawnościowych (fitness), usługi trene‑
rów personalnych, usługi instruktażowe odnoszące się do gimnasty‑
ki, treningów siłowych, kulturystyki, aerobiku, ćwiczeń fizycznych,
diety i odżywiania, udostępnianie online usług rozrywkowych w za‑
kresie związków sportowych, usługi informacyjne doradcze i kon‑
sultacyjne dotyczące usług: organizowania wydarzeń sportowych,
w tym sportowych zawodów i turniejów, usług rezerwacji biletów
na wydarzenia rozrywkowe, kulturalne i sportowe, udostępniania
obiektów na wydarzenia sportowe, zawody lekkoatletyczne, pro‑
gramy z nagrodami, organizowania festiwali dla celów kulturalnych
i sportowych, organizowania zawodów sprawnościowych, w tym
biegów terenowych, wyścigów przełajowych, wojskowych torów
przeszkód, organizowania i prowadzenia klubów sprawnościowych
(fitness), usług trenerów personalnych, usług instruktażowych od‑
noszących się do gimnastyki, treningów siłowych, kulturystyki, ae‑
robiku, ćwiczeń fizycznych, diety i odżywiania, udostępniania online
usług rozrywkowych w zakresie związków sportowych.
(111) 294305
(220) 2016 08 12
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) CONSENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) CONSENSUS doradztwo finansowe
(540)

(210) 460282

Kolor znaku: szary, złoty
(531) 27.05.01, 24.01.13, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, badania w dziedzi‑
nie działalności gospodarczej, powielanie dokumentów, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar‑
czej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie,
fotokopiowanie, handlowe wyceny, informacja o działalności go‑
spodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, księgowość, uaktualnianie materiałów reklamo‑
wych, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, do‑
radztwo handlowe‑ outsourcing, przygotowywanie zeznań podatko‑
wych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy eko‑
nomiczne, rachunkowość, reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, uaktualnianie materiału reklamowego, rynkowe ba‑
dania, badania rynku, sortowanie danych w bazach komputerowych,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, statystyczne zestawienia,
telemarketing, usługi podatkowe, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami infor‑
matycznymi, przygotowywanie zeznań podatkowych, 36 admini‑
strowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych,
agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, doradztwo fi‑
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nansowe, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych,
zarządzanie finansami, informacje finansowe, operacje finansowe,
usługi finansowe, kredyty ratalne, dzierżawa nieruchomości, eksper‑
tyzy do celów podatkowych, operacje rozrachunkowości finansowej,
ściąganie czynszów, agencje ściągania należności, transakcje finan‑
sowe, transfer elektroniczny kapitału, umowy kredytowe połączo‑
ne ze sprzedażą ratalną, wycena finansowa, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, 38 przesyłanie informacji, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, łączność za pomocą
telefonów, usługi telefoniczne, 45 badania prawne, usługi prawne,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi
pomocy w sprawach spornych.

(111) 294306
(220) 2016 11 15
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) player
(540)

(210) 463925

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagra‑
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystoso‑
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa‑
rzaczach CD, D/D, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputero‑
we, interaktywne gry komputerowe, 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 na‑
ziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio‑
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sy‑
gnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału
zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe za‑
wierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji sa‑
telitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych‑rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają‑
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu),
programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające
użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednic‑
twem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia
gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbior‑
nikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy kom‑
puterowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyj‑
ne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obra‑
zów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektro‑
nicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia
towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału tele‑
wizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfro‑
wym, 16 druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze,
plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma,
książki, broszury, poradniki, ulotki bloczki do pisania, bloczki listowe,
formularze, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki, papier do pi‑
sania, papier do pakowania, papier w arkuszach, pudełka i pudła
z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty, skoroszyty, zeszyty, ety‑
kiety papierowe, kartki wykonane z papieru lub kartonu, kartoniki,
papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, ma‑
teriały piśmienne, długopisy, linijki, ołówki, taśmy samoprzylepne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki
i sprzęt sportowy ujęte w tej klasie, karty do gry, 35 usługi w zakresie
reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wyna‑
jem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach maso‑
wego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla
radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i dorę‑
czania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wy‑
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staw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, usługi badania
opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie infor‑
macji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwa‑
nie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowa‑
dzenia 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 nośni‑
ków obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier
komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarza‑
nia i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apara‑
tury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablo‑
wego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablo‑
wego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych,
odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem
sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału za‑
wierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych
zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewi‑
zji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i na‑
grywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych,
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii go‑
spodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa do‑
mowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo‑ ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, bane‑
ry, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki,
breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słu‑
chawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i mę‑
ska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkula‑
tory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki,
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, no‑
tesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opa‑
kowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chiń‑
skie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne,
piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, pod‑
kładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radiood‑
biorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, sa‑
mochodowe 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 porcela‑
ny, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 dostarczanie
dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi pocz‑
ty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów interneto‑
wych www, dostarczanie dostępu do stron MP3 i MP4 w Internecie,
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów
obrazów w sieci internetowej, umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadze‑
nie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie
serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu in‑
ternetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające
na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tek‑
stowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżą‑
cych, nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby,
rozrywki, kultury i sportu, usługi umożliwiania samoprezentacji, ko‑
munikacji i konwersacji użytkownikom serwisu lub portalu interne‑
towego, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć kompu‑
terową w celu tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych
do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej,
udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, udostępnianie
komunikatorów internetowych, usługi transmisyjne w sieci www.
portale do współdzielenia materiałów wideo, usługi łączności elek‑
tronicznej. przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośred‑
nictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych,
udostępnianie on‑line forów, czat‑roomów, dzienników, blogów oraz
serwerów do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multime‑
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dialnych pomiędzy użytkownikami. transmisja obejmująca nośniki
elektroniczne, treści multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki,
obrazy, teksty, fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika,
treści audio oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych sie‑
ci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie wspólnych fo‑
rów on‑line dla użytkowników do wysyłania, oglądania, dzielenia się,
krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych treści
multimedialnych. zapewnianie cyfrowej dystrybucji audycji audio
i wideo za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej. udostęp‑
nianie portalu z treściami wideo do wspólnego korzystania w celach
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte
w tej klasie, usługi ogłoszeń elektronicznych, informacja o telekomu‑
nikacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, przydzielanie
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
przesyłanie informacji, łączność poprzez terminale komputerowe,
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem tele‑
komunikacji, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie
użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej, transmi‑
sja przez telewizję kablową, usługi poczty głosowej, usług telefonicz‑
ne, zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnej, zbieranie
rozpowszechnianie informacji i wiadomości, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, wi‑
dowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi prze‑
kazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, roz‑
powszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci
informatycznych
‑Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednic‑
twem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowo‑
dowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane‑zakres dostę‑
pu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla
każdego odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania informa‑
cji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jedno‑
czesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi teleko‑
munikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towa‑
rów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem. usługi przekazu
obrazu i dźwięku łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które
mają być zapisywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktyw‑
nej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania infor‑
macji on‑line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny. udzielanie informacji i usługi kon‑
sultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, wynajem urządzeń
do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radio‑
wego, urządzeń do kodowania dekodowania sygnału cyfrowego
i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN‑przesyłanie da‑
nych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Inter‑
netu za pośrednictwem tej sieci, 41 usługi rozrywki i nauczania: orga‑
nizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych,
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, progra‑
mów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organiza‑
cja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on
‑line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania

sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, wynajem od‑
biorników radiowych i telewizyjnych, dostarczanie informacji o roz‑
rywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach
sportowych, organizowanie koncertów, pokazów, imprez rozrywko‑
wych, widowisk teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych,
usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez
Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, spor‑
towych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej
produkcji telewizyjnej i filmowej: prowadzenie i udostępnianie ser‑
wisów internetowych umożliwiających jego użytkownikom dzielenie
się tekstami, zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lu‑
b/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udo‑
stępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści
tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów
edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on
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‑ line, publikacje elektroniczne książek, filmów i periodyków, fotore‑
portaże, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci
komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on‑line, fil‑
mów, muzyki oraz programów sportowych, edukacyjnych i kultural‑
nych, organizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów,
gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, obsługa gier
prowadzonych w systemie on‑line, za pomocą sieci komputerowych,
Internetu i sieci telekomunikacyjnych, usługi elektronicznych zbio‑
rów bibliotecznych, usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające tre‑
ści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fo‑
tografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści audio
i związane z nimi informacje przez sieci komputerowe i komunikacyj‑
ne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo,
dźwiękowych i multimedialnych, 42 opracowywanie i wdrażanie
programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania
komputerowego zawarte w tej klasie, oprogramowanie komputero‑
we umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przed‑
stawianie, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów lub
informacji za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacyj‑
nych oraz pisanie błoga, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci
Internet
‑kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali interneto‑
wych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, projektowania
i tworzenia baz danych oraz dostarczania treści i danych do baz da‑
nych, projektowanie i programowanie aplikacji komputerowych, in‑
ternetowych i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie
na własnych serwerach serwisów internetowych i stron interneto‑
wych osób trzecich oraz tekstów, informacji, danych, plików elektro‑
nicznych lub innych treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk,
tekst lub/i treści audiowizualne osób trzecich, prowadzenie i udo‑
stępnianie serwisów internetowych umożliwiających samoprezenta‑
cję oraz komunikację, konwersację, tworzenie społeczności i wymia‑
nę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających
udostępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów, infor‑
macji, danych lub plików elektronicznych zawierających obrazy, gra‑
fikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, hosting aplikacji kompu‑
terowych i internetowych na rzecz osób trzecich, opracowywanie
ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji spo‑
łecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych‑prace
badawczo‑wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania no‑
wych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie
i przekazywanie prognoz pogody, usługi zapewniania dostępu
do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego pobieranie,
wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie, edytowanie, granie,
transmisję strumieniową, przeglądanie, podgląd, wyświetlanie,
oznaczanie, blogowanie, współdzielenie, manipulowanie, rozpo‑
wszechnianie, publikowanie, powielanie lub udostępnianie w inny
sposób elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, fil‑
mów, rysunków, obrazów, tekstów, fotografii, gier, treści generowa‑
nych przez użytkownika, treści audio i informacji przez Internet lub
inne sieci komputerowe i komunikacyjne, zapewnienie dostępu
do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego współdziele‑
nie treści multimedialnych i komentarzy wśród użytkowników, za‑
pewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwia‑
jącego dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych, hosting
treści multimedialnych dla osób trzecich, utrzymywanie na serwerze
multimedialnych treści rozrywkowych i edukacyjnych na rzecz osób
trzecich.
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(510), (511) 5 dietetyczna żywność i napoje przystosowane do celów
medycznych, herbata lecznicza, zioła i napoje lecznicze, preparaty
medyczne do odchudzania, substancje dietetyczne do celów me‑
dycznych, chleb dla diabetyków, wyroby cukiernicze do celów me‑
dycznych, 35 usługi reklamowe w zakresie zdrowej żywności.

(111) 294308
(220) 2013 06 17
(210) 415550
(151) 2017 02 16
(441) 2013 09 30
(732) PIWNICE WIN IMPORTOWANYCH VINFORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MONTE NEGRA
(540)

(531) 06.01.02, 24.01.05, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 33 wina.
(111) 294309
(220) 2013 07 08
(151) 2017 02 20
(441) 2013 10 28
(732) TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno, PL.
(540) Target
(540)

(210) 416394

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne do celów prze‑
mysłowych i naukowo‑badawczych, ziemia do upraw, preparaty
chemiczne stosowane w fotografice, 5 produkty farmaceutyczne,
medyczne i higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty weteryna‑
ryjne, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne pre‑
paraty do celów weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, preparaty
do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, pestycydy, fungicydy,
herbicydy, insektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i in‑
sekty, preparaty do sterylizacji gleby, 7 maszyny i narzędzia rolnicze
oraz ogrodnicze, maszyny drukarskie i poligraficzne, maszyny dru‑
karskie do składania czcionek, maszyny do fotoskładu, urządzenia
i maszyny introligatorskie, maszyny do pakowania, urządzenia trans‑
portowe do załadunku i wyładunku, 9 płyty fonograficzne, elektro‑
niczne etykietki na towarach, hologramy, 41 usługi wydawnicze,
publikacja książek i periodyków, publikacja elektroniczna on‑line
książek i periodyków, umieszczanie i aktualizacja publikacji elek‑
tronicznych on‑line, produkcja nagrań dźwiękowych, 44 usługi dla
rolnictwa w zakresie upraw rolnych i ochrony roślin, usługi w zakre‑
sie zagospodarowywania terenów zieleni, projektowanie ogrodów,
ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie szkółek
roślinnych, wypożyczanie sprzętu rolniczego.

(111) 294307
(220) 2013 05 02
(210) 413773
(151) 2017 02 03
(441) 2013 08 19
(732) SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Sante
(540)

(111) 294310
(220) 2013 07 29
(151) 2017 01 31
(441) 2013 11 12
(732) FASTLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) FAST LOGIC
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18, 26.04.02, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13

Kolor znaku: czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15

(210) 417202
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(510), (511) 9 urządzenia i/lub przyrządy elektroniczne lub z elemen‑
tami elektronicznymi w tym szczególności: naukowe, dydaktyczne,
edukacyjne, informacyjne, reklamowe, fotograficzne, kinematograficz‑
ne, optyczne, pomiarowe, obliczeniowe, wagowe, kontrolne, sygnaliza‑
cyjne, monitorujące, rejestracyjne, płatnicze, projektowe, rozrywkowe,
przeznaczone do użytku osobistego, urządzenia i/lub przyrządy elek‑
troniczne lub z elementami elektronicznymi przeznaczone do gro‑
madzenia, przetwarzania, przekształcania, nagrywania, odtwarzania,
transmitowania w tym wysyłania i odbierana danych multimedialnych
ze szczególnym uwzględnieniem tekstu, mowy, muzyki, sygnałów aku‑
stycznych, sygnałów wizualnych, grafiki, animacji, obrazów statycznych
i dynamicznych, nośniki elektroniczne i/lub nośniki z elementami elek‑
tronicznymi danych wszystkich typów zawarte w klasie 9, komputery,
w tym komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne,
akcesoria komputerowe, oprogramowanie komputerowe, publikacje
elektroniczne, w tym w szczególności publikacje elektroniczne książek,
periodyków, artykułów, skryptów, raportów, analiz, materiałów szkole‑
niowych, folderów, druków reklamowych, 38 usługi w zakresie komuni‑
kacji elektronicznej, usługi gromadzenia, rozpowszechniania i przesyła‑
nia informacji, w tym w szczególności informacji tekstowej i obrazowej
w sieciach telekomunikacyjnych, telewizyjnych, radiowych, również
on
‑line, wypożyczanie modemów, urządzeń telekomunikacyjnych,
urządzeń do przesyłania informacji, urządzeń i sieci komputerowych,
telefonów i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi komunikacyjne
świadczone przez terminale komputerowe, usługi w zakresie udzielania
dostępu i eksploatacji serwerów internetowych, w tym w szczególności:
stron internetowych, portali internetowych, ogłoszeń internetowych,
grup dyskusyjnych, serwisów branżowych, poczty elektronicznej, usłu‑
gi telefoniczne, usługi telekonferencji, transmisje programów radio‑
wych, telewizyjnych również on‑line, usługi związane z podłączeniem,
udzielaniem dostępu i eksploatacja Internetu, usługi w zakresie wy‑
szukiwania danych w Internecie, usługi w zakresie zapewniania dostę‑
pu do komputerowych baz danych, serwerów i sieci komputerowych,
usługi polegające na gromadzeniu i rozpowszechnianiu informacji
dla osób trzecich z wykorzystaniem Internetu jak również odbieranie
i gromadzenie informacji od osób trzecich, usługi gromadzenia i rozpo‑
wszechniania informacji, wiadomości, komunikatów, ofert dostępnych
w systemie SMS, sieci internetowej, sieci kablowej, sieci bezprzewodo‑
wej, 42 prowadzenie i projektowanie badań naukowych i technicznych,
prowadzenie i projektowanie prac badawczo‑rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, projektowanie i/lub modyfikacje sprzętu
komputerowego, systemów komputerowych, oprogramowania kom‑
puterowego, usługi w zakresie wdrożeń programów komputerowych,
systemów komputerowych i/lub informatycznych działających w opar‑
ciu o autorskie oprogramowanie, usługi doradcze w zakresie technologii
informacyjnej (IT), w tym w szczególności analizy, opiniowanie, eksper‑
tyzy inżynieryjne dotyczące sprzętu komputerowego, sprzętu elektro‑
nicznego i/lub z elementami elektronicznymi, systemów komputero‑
wych i oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie,
utrzymywanie, aktualizacja, administrowanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie i tworzenie prezentacji multimedialnych,
gromadzenie, przetwarzanie, zabezpieczanie, usuwanie i odzyskiwanie
danych, usługi hostingu, usługi projektowania graficznego, usługi w za‑
kresie zapewnienia dostępu do baz danych dostępnych przez Internet
i integracji z innymi systemami teleinformatycznymi, usługi w zakresie
wypożyczania i konserwacji sprzętu komputerowego i systemów kom‑
puterowych, aplikacji dla systemów przetwarzania danych, serwerów
i ich zasobów.

(111) 294311
(220) 2016 08 03
(210) 459878
(151) 2017 01 17
(441) 2016 09 26
(732) VINOTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) VINOTTI meble
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 20 meble mieszkaniowe skrzyniowe i tapicerowane.

(111) 294312
(220) 2016 08 03
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) ECO SYNERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chwaszczyno, PL.
(540) ECO SYNERGIA
(540)

Nr 8/2017
(210) 459880

Kolor znaku: niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 01.03.16, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 montaż, naprawa oraz serwisowanie instalacji odna‑
wialnych źródeł energii, montaż, naprawa oraz serwisowanie pomp
ciepła, rekuperatorów, kolektorów słonecznych, paneli fotowol‑
taicznych, montaż instalacji do ogrzewania i wytwarzania ciepłej
wody użytkowej, montaż izolacji ciepło i zimnochronnych, usługi
budowlane instalacyjne w tym centralnego ogrzewania, wodno
‑kanalizacyjne, gazowe, usługi w zakresie montażu, konserwacji
i naprawy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, usługi w za‑
kresie montażu, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych,
usługi pomiaru sieci elektrycznych, usługi konserwacji sieci kom‑
puterowych, systemów alarmowych i antywłamaniowych, usługi
w zakresie montażu, naprawy i konserwacji urządzeń i przyrządów
sterujących i kontrolnych instalacji odnawialnych źródeł energii, in‑
stalacji grzewczych, gazowych, elektrycznych, wentylacyjnych i kli‑
matyzacyjnych, generalne wykonawstwo oraz kierowanie i nadzo‑
rowanie robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, usługi
budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowla‑
ne konstrukcyjne, montaż konstrukcji stalowych, usługi budowlane
wykończeniowe.
(111) 294313
(220) 2016 08 04
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Trust & Care
(540)

(210) 459915

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały, granatowy
(531) 02.05.06, 26.01.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświe‑
żania, preparaty do prania, środki zapachowe do celów domowych,
płyny i proszki do prania, saszetki do prania, wybielacze, płyny
do płukania, płyny do mycia naczyń.
(111) 294314
(220) 2016 08 04
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OWSIANKA Z RANKA
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 01.03.02, 01.03.15, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe, owsianka.

(210) 459917
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(111) 294315
(220) 2016 08 04
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) JELLINEK RYSZARD JELLINEK, Warszawa, PL.
(540) JELLINEK
(540)

(210) 459919

(111) 294316
(220) 2016 08 04
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) EVILPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) AIM FROM POLAND
(540)

reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie mate‑
riałów reklamowych.

(111) 294317
(220) 2016 08 04
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) JELLINEK RYSZARD JELLINEK, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 24.15.02, 24.15.08, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe,pozy‑
skiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, marketing, materiały reklamowe, obróbka tekstów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakre‑
sie nabywania usług telekomunikacyjnych, prezentowanie produk‑
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowa‑
nych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak ulotki,
prospekty, druki, próbki, reklama za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, publikowanie sponsorowanych tek‑
stów, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
edycja tekstów, telemarketing, usługi pośrednictwa w zakresie na‑
bywania usług telekomunikacyjnych, 38 agencje informacyjne,udo‑
stępnianie internetu dla forum dyskusyjnego, poczta elektroniczna,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą kompu‑
tera, udostępnianie forów internetowych, 42 analizy systemów
komputerowych, usługi artystów grafików, doradztwo w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, opracowywanie
i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, programowanie kom‑
puterów, projektowanie systemów komputerowych, konserwacja
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kompute‑
rowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzy‑
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miej‑
sca na serwerach [strony internetowe], usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, wypożyczanie serwerów [hosting].
(210) 459921

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 01.17.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.11,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 podkładki pod myszy komputerowe, podkładki pod
myszy komputerowe, 25 bluzy, kombinezony, czapki (nakrycia
głowy), nakrycia głowy, nakrycia głowy (odzież), okrycia wierzch‑
nie (odzież), podkoszulki, rękawiczki (odzież), szale, szaliki, T‑shirty,
35 agencje reklamowe, marketing, prezentowanie produktów w me‑
diach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów
reklamowych, agencje public relations, reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych takich jak ulotki, prospekty, druki, próbki,
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(210) 459922

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 24.15.02, 24.15.15, 24.15.17, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, pozy‑
skiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, marketing, materiały reklamowe, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, obróbka
tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie in‑
formacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pośrednictwo
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo‑
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
sponsorowanych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(ulotki, prospekty, druki, próbki), reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, organizowanie targów w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, telemarketing,
38 agencje informacyjne, udostępnianie Internetu dla forum dysku‑
syjnego, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji tekstowej i ob‑
razowej za pomocą komputera, udostępnianie forów internetowych,
42 analizy systemów komputerowych, usługi artystów grafików,
doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputero‑
wego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych,
programowanie komputerów, projektowanie systemów komputero‑
wych, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogra‑
mowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputero‑
wego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowa‑
nia komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting], tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostęp‑
nianie miejsca na serwerach (strony internetowe), usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzi‑
nie technologii telekomunikacyjnej.
(111) 294318
(220) 2016 08 04
(210) 459923
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec, PL.
(540) NOWA 5 DZIELNICA
(540)

Kolor znaku: szary, biały, jasnoszary, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.17, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie zawierania umów kredytowych
połączonych ze sprzedażą ratalną, kredytowanie pod zastaw, usługi
agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena nieru‑
chomości, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, pośred‑
nictwo i zarządzanie w sprawach majątku nieruchomego, 37 usługi
w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, przygotowa‑
nia terenu pod budowę, usługi w zakresie budownictwa mieszka‑
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niowego, biurowego i przemysłowego, montaż i naprawa instalacji
wodno‑kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i klimatyzacyjnych,
instalowanie stolarki budowlanej, malowanie, tapetowanie, układa‑
nie posadzek, izolowanie budynków, wykończeniowe roboty bu‑
dowlane, budowa dróg, autostrad, mostów i tuneli, budowa i kon‑
serwacja rurociągów, 42 usługi w zakresie projektowania budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, planowanie urbanistyczne.

(111) 294319
(220) 2016 08 04
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) KRUK KAMIL, Łódź, PL.
(540) PASTA GO!
(540)

(210) 457769

(210) 459924

Kolor znaku: czerwony, zielony, czarny, biały
(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 sałatki, 30 makarony, dania na bazie makaronów,
43 bary szybkiej obsługi, restauracje, obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem.
(111) 294320
(220) 2016 08 04
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) EVILPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) AIM FROM POLAND
(540)

(111) 294322
(220) 2016 06 13
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) JĘDRAL MICHAŁ, Baniocha, PL.
(540) FATAWACH
(540)

Nr 8/2017

(210) 459925

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 01.17.02, 01.17.03, 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01,
26.11.08, 24.01.03, 24.01.17
(510), (511) 9 podkładki pod myszy komputerowe, 25 bluzy, kom‑
binezony, czapki (nakrycia głowy), nakrycia głowy, nakrycia gło‑
wy (odzież), okrycia wierzchnie (odzież), podkoszulki, rękawiczki
(odzież), szale, szaliki, T‑shirty, 35 agencje reklamowe, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materia‑
łów reklamowych, agencje public relations, reklama, rozpowszech‑
nianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki],
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 294321
(220) 2016 05 30
(210) 457059
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) pbo
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, żółty, zielony
(531) 07.03.11, 07.03.25, 07.03.99, 07.01.08, 07.01.09, 07.01.10,
07.01.11, 07.01.17, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 35 usługi prowa‑
dzenia sklepu/hurtowni z materiałami budowlanymi metalowymi
i niemetalowymi, 37 usługi budowlane (budynki, drogi, zapory, linie
przemysłowe), 41 usługi edukacyjne, szkolenie operatorów maszyn
i urządzeń budowlanych.

(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.09
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy w tym również sportowa
i gimanastyczna, obuwie sportowe i gimanastyczne, nakrycia głowy spor‑
towe i gimnastyczne, bielizna, kurtki, spodnie, sportowa odzież kąpielo‑
wa, szlafroki, bluzy, koszule, koszulki, T‑shirty, koszulki polo, kamizelki,
czapki, paski, pasy do przechowywania pieniędzy, płaszcze, podkoszulki,
pulowery, slipy, swetry, szaliki, spódnice, majtki, sukienki, dresy, spodnie
i bluzy treningowe, galanteria odzieżowa, skarpety, pidżamy, ubiory pla‑
żowe, bandany, halki, ubrania dla kolarzy, marynarki, nauszniki, palta,
apaszki, chustki, bandany na szyję, berety, bluzki, kombinezony, bryczesy,
fulardy, daszki do czapek, garnitury, getry, gorsety, kalosze, kamasze, kap‑
tury, kąpielowki, krawaty, legginsy, liberie, maski na oczy do spania, mufki,
mundury, poszetki, prochowce, rękawiczki, sandały, suknie.
(111) 294323
(220) 2016 06 15
(210) 457882
(151) 2017 02 27
(441) 2016 09 26
(732) BAUMGART MAŁGORZATA ASPECT, Szczecin, PL.
(540) Aspect NIERUCHOMOŚCI Małgorzata Baumgart
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, czarny
(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach dzia‑
łalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, doradz‑
two w zarządzaniu działalnością gospodarczą dotyczącą nierucho‑
mości, prezentowanie w mediach nieruchomości dla celów sprzedaży
detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocja
sprzedaży nieruchomości dla osób trzecich, reklama za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, aktualizacja materiałów reklamowych
dotyczących obrotu i wynajmu nieruchomości, 36 usługi dotyczące
administrowania i zarządzania nieruchomościami, agencje mieszka‑
niowe dotyczące nieruchomości, agencje mieszkaniowe w handlu
nieruchomościami oraz pośrednictwo w tym zakresie, ściąganie
czynszów, dzierżawa nieruchomości, informacja o ubezpieczeniach
nieruchomości, usługi dotyczące wyceny kosztów naprawy i remon‑
tu nieruchomości, wynajmowanie mieszkań i obiektów użyteczności
publicznej, wycena nieruchomości, doradztwo w sprawach ubezpie‑
czenia nieruchomości, pośrednictwo w zakresie udzielania kredytów
pod zastaw oraz kredytów ratalnych, wycena nieruchomości.
(111) 294324
(220) 2016 08 05
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) OIL‑GAZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdziersk, PL.
(540) OILGAZ
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa ciekłe i gazowe.

(210) 460012
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(111) 294325
(220) 2016 08 05
(210) 460021
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) KONTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) You‑niverse
(510), (511) 3 szampony, odżywki do włosów, maski kosmetyczne,
serum do włosów, serum do celów kosmetycznych, olejki do wło‑
sów, suche szampony, wosk do włosów, lakier do włosów, balsamy
do włosów, pianka do włosów, szampon w sprayu, żel do włosów,
pasta do stylizacji włosów, peeling do skóry głowy, tonik do skóry
głowy.
(111) 294326
(220) 2016 08 05
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) Herbamedicus, s.r.o., Ołomuniec, CZ.
(540) HERBAMEDICUS Super Kokos
(540)

(210) 460023

(531) 11.03.25, 26.04.10, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do wybielania i inne detergenty,
preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my‑
dła, perfumy, olejki eteryczne, płyny do włosów, pasty do zębów,
5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty dietetyczne
i substancje dietetyczne do celów medycznych lub weterynaryj‑
nych, żywność dla niemowląt, suplementy żywności przeznaczonej
do spożycia przez ludzi i dla zwierząt, 29 gotowe posiłki, gotowe
sałatki, gotowe produkty warzywne, przekąski owocowe, mięso,
ryby, drób i dziczyzna, przetworzone owoce, grzyby i warzywa
w tym orzechy i rośliny strączkowe, orzechy jadalne, daktyle, figi,
nasiona jadalne, kandyzowane owoce, galaretki, dżemy, kompoty,
jajka, mleko i produkty mleczne, mleko sojowe, substytuty mle‑
ka, oleje i tłuszcze jadalne, sery, schłodzone potrawy zawierające
głównie ryby, ekstrakty z wodorostów jako żywność, zmodyfikowa‑
ne algi jako żywność, pałeczki tofu, 30 batoniki zbożowe, batoniki
energetyczne, batoniki zbożowe wysokobiałkowe, paluszki zawie‑
rające mieszankę zbóż, orzechów, ziół i suszonych owoców jako
wyroby cukiernicze, orzechy, zioła i przyprawy, czekoladki, cukierki,
ciasteczka, krakersy, herbatniki, słodkie i pikantne wypieki, ciasta,
zboża i zboża i przekąski wytwarzane z produktów zbożowych,
kawa, ekstrakty z kawy, substytuty kawy, ekstrakty z substytutów
kawy, cykoria jako substytut kawy, herbata, ekstrakty z herbaty,
kakao i jego substytuty, Preparaty w proszku do przyrządzania na‑
pojów zawierające kakao, ciastka, czekolada, desery schłodzone,
gotowe desery, desery lodowe, lody, mrożone jogurty i sorbety,
syropy i melasy, wyroby piekarnicze i drożdże, chleb, pieczywo,
dania z ryżu, krakersy ryżowe, płatki zbożowe, sushi, 35 Pośrednic‑
two w działalności handlowej dla osób trzecich, pokazy towarów,
pośrednictwo w interaktywnym prawdzeniu działanosci gospo‑
darczej i budowaniu sieci sprzedaży, działalności eksportowa i im‑
portowa, agencje importowe i eksportwe, działalność reklamowa
i promocyjna, zgromadzenie na rzecz osób trzecich (z wyjątkiem
transportu) poniżej wyminioneych towarów w celu umożliwienia
konsumentom wygodnego ich przeglądania i kupowania: kosme‑
tyki, preparaty do wybielania i inne detergenty, preparaty do czysz‑
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, perfumy, olejki
eteryczne, płyny do włosów, pasty do zębów, preparaty farmaceu‑
tyczne i weterynaryjne, produkty dietetyczne i substancje diete‑
tyczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy żywności przeznaczonej do spożycia przez
ludzi i dla zwierząt, gotowe posiłki, gotowe sałatki, gotowe produk‑
ty warzywne, przekąski owocowe, mięso, ryby, drób i dziczyzna,
przetworzone owoce, grzyby i warzywa w tym orzechy i rośliny
strączkowe, orzechy jadalne, daktyle, figi, nasiona jadalne, kandy‑
zowane owoce, galaretki, dżemy, kompoty, jajka, mleko i produkty
mleczne, mleko sojowe, substytuty mleka, oleje i tłuszcze jadal‑
ne, sery, schłodzone potrawy zawierające głównie ryby, ekstrakty
z wodorostów jako żywność, zmodyfikowane algi jako żywność,
paluszki z tofu, batoniki zbożowe, batoniki energetyczne, bato‑

2701

niki zborzowe wysokobiałkowe, paluszki zawierające mieszankę
zbóż, orzechów, ziół i suszonych owoców jako wyroby cukiernicze,
orzechy, zioła i przyprawy, czekoladki, cukierki, ciasteczka, kraker‑
sy, herbatniki, słodkie i pikantne wypieki, ciasta, zboża i produkty
zbożowe, kawa, ekstrakty z kawy, substytuty kawy, ekstrakty z sub‑
stytutów kawy, cykoria jako substytut kawy, herbata, ekstrakty
z herbaty, kakao i jego sybstytuty, Preparaty w proszku do przy‑
rządzania napojów zawierające kakao, ciastka, czekolada, desery
schłodzone, gotowe desery, desery lodowe, lody, mrożone jogurty
i sorbety, syropy i melasy, wyroby piekarnicze i drożdże, chleb, pie‑
czywo, dania z ryżu, krakersy ryżowe, płatki zbożowe, sushi.

(111) 294327
(220) 2016 08 08
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) FA KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, PL.
(540) FA KROSNO
(540)

(210) 460056

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 26.04.02, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 12 sprężyny gazowe, amortyzatory, sprężyny amortyzu‑
jące samochodowe, sprężyny zawieszenia do pojazdów, amortyzato‑
ry zawieszenia w pojazdach.
(111) 294328
(220) 2016 08 08
(210) 460066
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) BADEK KAROL FABRYKA NALEŚNIKA, Skierniewice, PL.
(540) FABRYKA NALEŚNIKA
(540)

(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.05
(510), (511) 30 placki, tortille, żywność na bazie mąki, naleśniki, cia‑
sta, ciasta mączne, 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje, restauracje samoobsługowe.
(111) 294329
(220) 2016 08 08
(210) 460071
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Eurefin
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne zawierajace fenispiryd, sto‑
sowane do leczenia infekcji górnych dróg oddechowych oraz infekcji
ucha środkowego .
(111) 294330
(220) 2016 08 08
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) LEASELINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) leaselink

(210) 460072
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, fioletowy
(531) 26.01.01, 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pożyczki na zakup leasingowy, leasing finansowy,
finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty
(leasing), udzielanie pożyczek, kredytów, usługi leasingowe, usługi
w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing).
(111) 294331
(220) 2016 08 04
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) Rigo Trading S.A., Senningerberg, LU.
(540)		
ZŁOTE MISIE
(510), (511) 30 słodycze.

(210) 459939

(111) 294332
(220) 2016 08 04
(210) 459943
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice, PL.
(540) DOM W RODODENDRONACH
(510), (511) 35 usługi internetowe związane z pośrednictwem han‑
dlowym w zakresie dostępu do informacji o oferowanych towarach
i świadczonych usługach, 41 usługi wydawnicze, publikowanie
książek, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie ar‑
chitektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego,
usługi projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(111) 294333
(220) 2016 08 04
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) APATOR ELEKTRO
(540)

Nr 8/2017

elektrycznej z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej, licz‑
niki trójfazowe z wielotaryfowym rejestratorem mocy i energii elek‑
trycznej, indukcyjne i elektroniczne liczniki z nadajnikiem impulsów,
rejestratory‑wielokanałowe urządzenia do rejestracji i bilansowania
energii elektrycznej i średnich mocy, wielofunkcyjne elektroniczne
liczniki energii elektrycznej, elektroniczne liczniki jedno i trójfazowe,
przyrządy kontrolno
‑pomiarowe do pojazdów samochodowych,
czujniki: ciśnienia oleju, sygnalizacji ciśnienia oleju lub powietrza,
poziomu paliwa, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, wyłączniki
termiczne współpracujące z wentylatorem układu chłodzenia silni‑
ka samochodowego, wskaźniki: ciśnienia oleju, temperatury wody,
poziomu paliwa, prędkościomierze z licznikiem kilometrów, zestawy
kontrolne parametrów eksploatacyjnych pojazdów (deski rozdziel‑
cze), urządzenia pomiarowe, 37 usługi w zakresie instalowania, na‑
prawy i konserwacji liczników energii elektrycznej, liczników energii
cieplnej, systemów pomiarowych i aparatury kontrolno pomiarowej,
aparatury górniczej, aparatury łącznikowej.

(111) 294334
(220) 2016 08 04
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY.
(540) KWP KLUB WIEDZY POWSZECHNEJ
(540)

(210) 459959

(210) 459955

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 26.05.04, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty i urządzenia elektryczne i elektroniczne takie
jak: elektryczna aparatura przeciwwybuchowa dla górnictwa‑zespoły
transformatorowe, zestawy manewrowe, rozruszniki ( wyłączniki)
stycznikowe, wyłączniki zabezpieczeniowe, sterowniki rozruszników
kopalnianych, zabezpieczenia upływowe, łączniki awaryjne, trans‑
formatory zasilające, przyciski sterownicze obwodów iskrobezpiecz‑
nych, elektroniczne wskaźniki działania obwodów elektrycznych,
przekaźniki‑statyczne nadmiarowo‑prądowe z przekładnikami, cza‑
sowe, upływowe, sterownicze, termiczne, armatura wyłączników
ognioszczelnych, skrzynki rozgałęźne, elektryczna aparatura dźwi‑
gowa, stacje transformatorowe, urządzenia nadawcze telewizyjne
i radiowe, aparaty dla telefonii i telegrafii przewodowej, urządzenia
rozdzielczo‑sterownicze, elektryczna aparatura kontrolno‑sterująca,
dzielniki napięcia, izolatory, elektryczna aparatura rozdzielcza
i sterownicza‑skrzynki bezpiecznikowe, podstawy bezpiecznikowe,
łączniki krzywkowe, odłączniki, rozłączniki, przełączniki, przekaźniki,
styczniki, wyłączniki samoczynne, uziemiacze, przekładniki, czujniki
temperatury, dławiki, elektromagnesy, osprzęt elektroinstalacyjny,
przeliczniki energii cieplnej, przetworniki przepływu, wodomierze,
urządzenia ograniczające przepięcia, ochraniacze przed udarem
napięciowym‑ograniczniki przepięć w sieciach i obwodach elek‑
trycznych, maszyny sprzedające automatycznie energię elektryczną,
złącza elektryczne, aparatura kontrolno
‑pomiarowa i urządzenia
specjalne, aparatura elektryczna i elektroniczna do pomiarów i kon‑
troli zużycia energii elektrycznej, liczniki jedno i trójfazowe do sieci
dwu, trój i czteroprzewodowej, do pomiaru energii czynnej i biernej,
dwutaryfowe i specjalne, wielotaryfowe, liczniki dwutaryfowe jedno
i trójfazowe z przełącznikiem czasowym, liczniki wielotaryfowe jedno
i trójfazowe z przełącznikiem czasowym, trójfazowe liczniki energii

Kolor znaku: ciemnoczerwony, biały
(531) 26.01.04, 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edu‑
kacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizo‑
wanie konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, prowa‑
dzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Inter‑
netu, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowa‑
nie konkursów w celach rozrywkowych.
(111) 294335
(220) 2016 08 04
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY.
(540) QUIZOMAT
(540)

(210) 459964

Kolor znaku: jasnoszary, szary, ciemnoszary, biały, czarny, srebrny,
jasnosrebrny, ciemnosrebrny
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edu‑
kacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizo‑
wanie konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, prowa‑
dzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Inter‑
netu, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowa‑
nie konkursów w celach rozrywkowych.
(111) 294336
(220) 2016 08 04
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY.
(540) KWP

(210) 459971
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(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edu‑
kacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizo‑
wanie konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, prowa‑
dzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Inter‑
netu, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowa‑
nie konkursów w celach rozrywkowych.
(111) 294337
(220) 2016 08 08
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) CK COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) 4 Fun
(540)

(210) 460076

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 34 ciekły roztwór (płyn) do elektronicznych papierosów.
(111) 294338
(220) 2016 08 08
(210) 460078
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) ANIMEX‑ANIMPOL SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SZYNKA EKSPORTOWA
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, złoty, biały
(531) 25.05.06, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 szynki, wyroby wędliniarskie.
(111) 294339
(220) 2016 08 08
(210) 460081
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) MISZCZAK MACIEJ LODOWA PLANETA ICE CREAM PLANET,
Gdańsk, PL.
(540) LODOWA PLANETA ICE CREAM PLANET
(510), (511) 30 lody.
(111) 294340
(220) 2016 08 08
(210) 460083
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) AGROFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Cyperalpha 100 EC
(510), (511) 5 środek ochrony roślin‑insektycyd, insektycyd (środek
do zwalczania robactwa)-środek ochrony roślin.
(111) 294341
(220) 2013 08 16
(210) 417906
(151) 2017 02 03
(441) 2013 11 25
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn, PL.

2703

(540) domio
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów/hurtowni/supermarketów
w zakresie urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, pieczenia, grillowania do użytku domowego, chłodzenia,
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, kuchennych urządzeń
elektrycznych, robotów kuchennych elektrycznych, odkurzaczy, żela‑
zek elektrycznych, prasowalnic, czajników elektrycznych, ekspresów
do kawy, elektrycznych grzałek do wody, narzędzi kuchennych nie‑
elektrycznych, maszynek do mielenia nieelektrycznych, sztućcy ze sta‑
li nierdzewnej, garnków ze stali nierdzewnej, patelni, patelni ze stali
nierdzewnej, czajników, imbryków emaliowanych nieelektrycznych,
pojemników kuchennych nie z metali szlachetnych, kubków, pojem‑
ników na żywność, wyrobów ze szkła, porcelany i ceramiki, szkła, wy‑
robów i naczyń szklanych do użytku domowego, naczyń, pojemników
i przyborów ze stali nierdzewnej i metali szlachetnych do użytku do‑
mowego, wyrobów tekstylnych i włókienniczych do użytku domowe‑
go, bielizny pościelowej, narzut na łóżka i obrusów, nasion, sadzonek,
cebulek do sadzenia, roślin i naturalnych kwiatów, krzewów, roślin
domowych, ziemi, tortu, kory, produktów chemicznych dla rolnictwa
i ogrodnictwa, nawozów naturalnych i sztucznych, środków ochro‑
ny roślin, preparatów do niszczenia szkodników, środków chwasto‑
bójczych, artykułów ogrodniczych, akcesoriów do ogrodów, donic
dekoracyjnych, grilli, akcesoriów do grilli, narzędzi rolniczych z napę‑
dem mechanicznym, narzędzi i przyrządów ręcznych oraz narzędzi
i przyrządów ręcznie sterowanych z napędem elektrycznym, hydrau‑
licznym, mechanicznym i pneumatycznym stosowanych w rolnictwie
i ogrodnictwie, węży do podlewania kwiatów i roślin, opryskiwaczy
ciśnieniowych, parasoli przeciwsłonecznych, wyrobów z tworzyw
sztucznych stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie, doniczek, skrzy‑
nek balkonowych, zraszaczy do podlewania kwiatów i roślin, wyrobów
z fajansu, porcelany i szkła do ogrodu, sznurów, sznurków, ubrań, bu‑
tów i nakryć głowy, zwłaszcza do ogrodu, rękawic ochronnych, altan
i mebli ogrodowych, pergol, płotów, elementów architektury ogro‑
dowej: kamieni, rzeźb, organizowanie i prowadzenie punktów i sieci
sprzedaży artykułów wyżej wymienionych.
(111) 294342
(220) 2013 09 04
(210) 418581
(151) 2017 01 31
(441) 2013 12 23
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Boscy w sieci
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, ciemnoszary, biały
(531) 16.01.05, 16.01.06, 16.01.11, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 nośniki do rejestracji dźwięku i danych, płyty, dyski
z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane i komputery, audiowizual‑
ne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych,
telefony przenośne, sprzęt radiotelegraficzny, karty magnetyczne,
pióra elektroniczne, suflery telewizyjne, programy komputerowe, te‑
lewizyjne audycje, filmy i reportaże utrwalane w formie multimedial‑
nej, gry telewizyjne i komputerowe, 16 papier, karton, wyroby z kar‑
tonu, artykuły papiernicze, druki, wydawnictwa, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i publikacje nieperiodyczne, fotografie,
materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów
domowych, artykuły szkoleniowe i instruktażowe, adresarki, karty
z życzeniami, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabaw‑
ki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdo‑
by choinkowe, karty do gry, 35 usługi reklamowe i produkcja reklam
w systemie multimedialnym, usługi w zakresie marketingu i public
relations, organizacja wystaw handlowych i reklamowych, dystrybu‑
cja materiałów i towarów reklamowych: próbek, druków, prospektów,
broszur, zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy
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wygodnie oglądać w sklepie wielobranżowym i w hurtowni takich
towarów jak: nośniki do rejestracji dźwięku i danych, płyty, dyski z na‑
graniami, sprzęt przetwarzający dane i komputery, audiowizualne
urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, tele‑
fony przenośne, sprzęt radiotelegraficzny, karty magnetyczne, pióra
elektroniczne, suflery telewizyjne, programy komputerowe, telewi‑
zyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalane w formie multimedialnej,
gry telewizyjne i komputerowe, papier, karton, wyroby z kartonu, ar‑
tykuły papiernicze, druki, wydawnictwa, czasopisma, książki, albumy,
broszury, periodyki i publikacje nieperiodyczne, fotografie, materiały
piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domo‑
wych, artykuły szkoleniowe i instruktażowe, adresarki, karty z życze‑
niami, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, odzież, obu‑
wie, nakrycia głowy,gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne,
ozdoby choinkowe, karty do gry, 38 przekazywanie fonii i/lub wizji
także w systemie cyfrowym poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną i Internet, rozpowszechnianie programów, re‑
portaży i konkursów telewizyjnych lub radiowych, teleturniei, zbiera‑
nie i przekazywanie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym
sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, usługi teletekstowe i audiotek‑
stowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych.

(111) 294343
(220) 2013 09 24
(210) 419391
(151) 2017 02 03
(441) 2014 01 07
(732) URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MELISA‑SIŁA NATURALNEGO NAWILŻENIA
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do mycia i pielęgnacji twarzy i ciała,
środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki do koloryzacji i stylizacji
włosów, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do kąpieli,
środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji i malowania
paznokci, środki do usuwania lakierów, środki do higieny intymnej
zawarte w tej klasie, preparaty do depilacji, środki do opalania i chro‑
niące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopa‑
lania, wyroby perfumeryjne i toaletowe, perfumy, wody toaletowe,
wody perfumowane, wody kolońskie, dezodoranty osobiste i środki
przeciw poceniu, antyperspiranty, olejki eteryczne, artykuły toaleto‑
we zawarte w tej klasie, 5 produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
i włosów zawarte w tej klasie.
(111) 294344
(220) 2014 01 10
(151) 2017 01 31
(441) 2014 04 28
(732) VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL. ;
(540) InPost Poczta Pełna Słońca
(540)

(111) 294345
(220) 2014 01 10
(151) 2017 01 31
(441) 2014 04 28
(732) VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL. ;
(540) InPost Finanse
(540)

Nr 8/2017
(210) 423517

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 01.03.02, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia elektroniczne służące do przyjmowa‑
nia sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych
urządzeń, urządzenia programy komputerowe do obsługi elektro‑
nicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem sms lub In‑
ternetu, programy komputerowe do obsługi płatności, bankomaty,
36 operacje finansowe również dokonywane elektronicznie, płatno‑
ści elektroniczne, transakcje finansowe dokonywane elektronicznie,
informacje finansowe dokonywane elektronicznie, elektroniczne
inwestycje kapitałowe, operacje finansowe dokonywane za pośred‑
nictwem SMS lub e‑maila, analizy finansowe, operacje walutowe,
wymiana walut, pośrednictwo ubezpieczeniowe, emisja kart kredy‑
towych, pośrednictwo giełdowe, udzielanie pożyczek i kredytów,
wycena finansowa, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 38 prze‑
syłanie e‑faktur drogą elektroniczną, elektroniczna wymiana doku‑
mentów oraz danych, elektroniczne przesyłanie informacji, usługi
poczty elektronicznej, łączność przez terminale komputerowe.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 294346
(220) 2014 01 27
(151) 2017 02 03
(441) 2014 05 12
(732) WICHNIAREK DARIUSZ LT, Poznań, PL.
(540) Logo Tools
(540)

(210) 424123

(210) 423516

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 01.03.02, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące
do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek,
7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz
części do tych urządzeń, 9 urządzenia elektroniczne zawierające
skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania
paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia i pro‑
gramy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powia‑
damiania za pośrednictwem sms lub Internetu, bankomaty, 35 wy‑
najmowanie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie kolportażu
materiałów reklamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń re‑
klamowych, usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 usługi
w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania
przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, usłu‑
gi kurierskie, dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie to‑
warów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji
o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów.		
(551) wspólne prawo ochronne

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i wenty‑
latory, roboty, generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia
i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, narzędzia
hydrauliczne, silniki, układy napędowe i części maszyn, dystrybutory
automatyczne, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,
części i akcesoria do w/w towarów zawarte w danej klasie, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłko‑
wej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: artykuły budowlano
‑instalacyjne, narzędzia instalacyjno

‑hydrauliczne, maszyny rolnicze,
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i gór‑
nictwa, pompy, kompresory i wentylatory, roboty, generatory elektrycz‑
ności, urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia
do obróbki i przetwórstwa, silniki, układy napędowe i części maszyn,
dystrybutory automatyczne, urządzenia zamiatające, czyszczące, myją‑
ce i piorące, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki mate‑
riałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, broń sieczna
i obuchowa, noże kuchenne i sztućce, przybory do higieny i pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt, przyrządy do przygotowywania żywności,
części i akcesoria do w/w towarów, usługi w zakresie pośrednictwa han‑
dlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agen‑
cji importowo‑eksportowych, usługi doradztwa handlowego na rzecz
osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, elektroniczne
przechowywanie obrazów fotograficznych, usługi zarządzania zbiorami
informatycznymi, usługi sortowania danych oraz wyszukiwania danych
w bazach komputerowych, w plikach komputerowych, usługi zarzą‑
dzania oraz administrowania przedsiębiorstwem, usługi wykonywania
czynności biurowych, wykonywanie fotokopii, usługi w zakresie aukcji
i przetargów publicznych, organizowanie wystaw oraz targów w celach
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handlowych, 37 nadzór budowlany, wynajem koparek, buldożerów, żu‑
rawi, ładowarek, samochodów oraz ciągników budowlanych, maszyn
oraz samochodów do czyszczenia, usługi montażu mebli, usługi mon‑
tażowe, serwisowe oraz instalacyjne w zakresie mebli, usługi w zakresie
sprzątania obiektów.

(111) 294347
(220) 2014 02 20
(151) 2016 12 30
(441) 2014 06 09
(732) UGI CORPORATION, King of Prussia, US.
(540) AmeriGas Premium
(540)

(210) 425099

Kolor znaku: brązowy, czerwony, ciemnoniebieski, szary, biały
(531) 19.01.01, 19.01.06, 19.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 gaz płynny w zbiornikach, gaz płynny w butlach, gazy
palne, 6 metalowe butle na gaz płynny, metalowe pojemniki na gaz
sprężony lub ciekłe powietrze, 20 niemetalowe butle i pojemniki
do przechowywania i transportu sprężonego lub płynnego gazu.
(111) 294348
(220) 2014 02 20
(151) 2016 12 30
(441) 2014 06 09
(732) UGI CORPORATION, King of Prussia, US.
(540) AmeriGas
(540)

(210) 425100

(111) 294350
(220) 2014 02 28
(151) 2017 01 27
(441) 2014 06 09
(732) STARY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żabin, PL.
(540) polska aronia polish superfruit
(540)

2705
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Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 05.07.09, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe i owocowo
‑warzywne, zagęszczone soki owocowe i owocowo‑warzywne, napoje
owocowe, syropy do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty owo‑
cowe do napojów, esencje do produkcji napojów, nektary owocowe,
napoje wzbogacone witaminami, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
35 usługi agencji importowo‑eksportowej, usługi pośrednictwa han‑
dlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia
sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony
internetowej towarów takich jak: napoje bezalkoholowe, soki owocowe
i owocowo‑warzywne, napoje owocowe, nektary owocowe, napoje
wzbogacone witaminami, wyciągi z owoców, owoce i warzywa, prze‑
twory owocowe i owocowo‑warzywne, usługi reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie
organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych i promo‑
cyjnych, 40 usługi w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw zawarte
w tej klasie, mycie owoców i warzyw, krojenie owoców i warzyw, wy‑
tłaczanie owoców, wyciskanie soków z owoców i warzyw, schładzanie
i zamrażanie owoców i warzyw, blanszowanie owoców i warzyw, kon‑
serwowanie owoców i warzyw, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów
przemysłowych, recykling odpadków i odpadów.
(111) 294351
(220) 2016 08 08
(210) 460088
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Eurefin
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czerwony, jasnoniebieski
(531) 19.01.01, 19.01.06, 19.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 gaz płynny w zbiornikach, gaz płynny w butlach, gazy
palne, 6 metalowe butle na gaz płynny, metalowe pojemniki na gaz
sprężony lub ciekłe powietrze, 20 niemetalowe butle i pojemniki
do przechowywania i transportu sprężonego lub płynnego gazu.
(111) 294349
(220) 2014 02 20
(151) 2016 12 30
(441) 2014 06 09
(732) UGI CORPORATION, King of Prussia, US.
(540) AmeriGas
(540)

(210) 425101

Kolor znaku: niebieski, żółty, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 02.09.24
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne zawierające fenispiryd sto‑
sowane do leczenia infekcji górnych dróg oddechowych oraz infekcji
ucha środkowego.
(111) 294352
(220) 2016 08 08
(210) 460099
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA A+E Optima suplement diety
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoniebieski
(531) 19.01.01, 19.01.06, 19.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 gaz płynny w zbiornikach, gaz płynny w butlach, gazy
palne, 6 metalowe butle na gaz płynny, metalowe pojemniki na gaz
sprężony lub ciekłe powietrze, 20 niemetalowe butle i pojemniki
do przechowywania i transportu sprężonego lub płynnego gazu.

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryj‑
nych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt.

(111) 294353
(220) 2016 08 08
(210) 460107
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) KORSZLA WIKTOR, Warszawa, PL.
(540) SAMBALUTION
(510), (511) 41 zajęcia sportowe, usługi sportowe, taniec, edukacja,
nauka tańca, występy taneczne.
(111) 294354
(220) 2016 08 08
(210) 460109
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) KOBYLARZ AGNIESZKA SALON FRYZJERSKI BELLUS,
Bydgoszcz, PL.
(540) Barber Shop Bydgoszcz
(540)

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 10.05.25
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów po‑
zwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach
hurtowniach i oraz za pomocą Internetu w zakresie: artykułów fry‑
zjerskich, kosmetycznych, pielęgnacyjnych, higienicznych, odnowy
biologicznej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, organizacja i ob‑
sługa zjazdów, pokazów, konkursów, imprez sportowych edukacyj‑
nych i rozrywkowych, 44 prowadzenie i usługi salonów fryzjerskich,
kosmetycznych, odnowy biologicznej, usługi w zakresie higieny,
zdrowia i urody.
(111) 294355
(220) 2016 08 08
(210) 460111
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) INTER GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice, PL.
(540) Inter Global
(510), (511) 6 węże metalowe do instalacji wodno‑kanalizacyjnych,
rury, węże oraz akcesoria do tych towarów, w tym zawory, rury wo‑
dociągowe metalowe, przewody wodociągowe metalowe, klapy
zwrotne z metalu [inne niż części maszyn], metalowe zawory klapo‑
we, rury ściekowe metalowe, rury z metalu, rury żeliwne, włazy me‑
talowe, zawory klapowe metalowe [inne niż części maszyn], zawory
zwrotne z metalu [inne niż części maszyn], zawory do przewodów
wodociągowych metalowych, zawory wodociągowe metalowe, za‑
wory metalowe do rur wodociągowych, zawory [inne niż części ma‑
szyn] metalowe, zawory metalowe, inne niż części maszyn, zawory
metalowe, nie będące częściami maszyn, 7 bezzałogowe przenośni‑
ki transportujące, dysze będące częściami maszyn, dysze obrotowe
do maszyn do wysokociśnieniowego mycia wodą, dysze rozpylające
podłączane do ciśnieniowych maszyn czyszczących, dysze rozpyla‑
jące będące częściami maszyn, dysze, które są częściami elektrycznie
sterowanych rozpylaczy, elektryczne parowe maszyny czyszczące,
elektryczne spirale do udrażniania przewodów kanalizacyjnych,
elektryczne narzędzia wiertnicze, elektronarzędzia, gwintownice
[maszyny], gwintowniki [obrabiarki], kompresory powietrza do po‑
jazdów, maszyny czyszczące poprzez ssanie używane w produkcji,
maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do czyszczenia
ulic, maszyny do cięcia rur, maszyny do czyszczenia powierzchni
przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, maszyny do czyszczenia
przemysłowego, maszyny do czyszczenia, maszyny do kładzenia rur,
maszyny do pompowania do szybów naftowych, maszyny do my‑
cia ciśnieniowego, maszyny do robót ziemnych, maszyny filtrujące
stosowane przy obróbce ścieków kanalizacyjnych, maszyny ssące
do celów przemysłowych, maszyny ssące do oczyszczania, mecha‑
niczne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, mechaniczne
urządzenia podnoszące, mechaniczne urządzenia do podnoszenia
i wyciągania, metalowe zawory zamykające [części maszyn], narzę‑
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dzia elektryczne, narzędzia hydrauliczne, narzędzia napędzane hy‑
draulicznie, narzędzia napędzane silnikowo, narzędzia mechaniczne,
narzędzia pneumatyczne, narzędzia pneumatyczne [maszyny], ob‑
cinarki do kabli [maszyny], obcinarki do siatki drucianej [maszyny],
pneumatyczne urządzenia podnoszące [maszyny], pojazdy budow‑
lane inne niż do celów transportowych, pojazdy czyszczące bez
operatora, pojazdy do czyszczenia ulic [maszyny], pojazdy zamiata‑
jące ulice [maszyny], pompy wysokociśnieniowe do mycia urządzeń
i instalacji, pompy wysokociśnieniowe, pompy wody do pojazdów,
pompy ssące, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dy‑
sze ciśnieniowe, przemysłowe maszyny próżniowe do czyszczenia,
przemysłowe narzędzia pneumatyczne, przenośne narzędzia pneu‑
matyczne, przenośne narzędzia elektryczne, przenośne generatory
prądu elektrycznego, przenośne generatory energii elektrycznej,
przenośniki ssące, roboty [maszyny], roboty do użytku przemysło‑
wego, roboty do wykonywania odwiertów wykorzystywane do na‑
prawy wnętrza rur kanalizacyjnych, roboty przemysłowe, roboty
przemysłowe do obróbki drewna, roboty przemysłowe do obróbki
metali, roboty przemysłowe do obróbki szkła, roboty przemysłowe
do obróbki tworzyw sztucznych, roboty spawalnicze, urządzenia
podnoszące, urządzenia podnośnikowe, urządzenia myjące, urzą‑
dzenia pompujące [maszyny], wyciągniki elektryczne, zawory, za‑
wory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory
do maszyn, zawory do pomp, zawory do regulacji przepływu płynów
[mechaniczne], zawory dozujące [części maszyn], zawory hydraulicz‑
ne [części maszyn], zawory kontroli ciśnienia stanowiące części ma‑
szyn, zawory regulujące ciśnienie stanowiące części maszyn, zawory
rozpylające [części maszyn], zawory sterowane pneumatycznie, za‑
wory suwakowe [części maszyn], zawory zwrotne wykonane z two‑
rzyw sztucznych [części maszyn], 9 elektroniczne urządzenia do lo‑
kalizacji obiektów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów,
elektryczne urządzenia kontrolne, gazometry [urządzenia pomiaro‑
we], kamery do szybkiego skanowania, kamery do telewizji przemy‑
słowej, kamery na podczerwień, kamery wideo, nadajniki radiowe,
peryferyjne urządzenia komputerowe, przenośne urządzenia teleko‑
munikacyjne, lokalizatory przewodów, optyczne urządzenia do loka‑
lizacji obiektów, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, urządzenia
detekcyjne, urządzenia telewizyjne, urządzenia telewizji przemysło‑
wej, urządzenia do transmisji, urządzenia do ładowania, urządzenia
do nagrywania obrazów, urządzenia do zapisu obrazów, urządzenia
do nagrywania filmów, urządzenia do przeszukiwania częstotliwości,
urządzenia do wykrywania przecieków, urządzenia do sprawdzania
nieszczelności, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania
odległości, urządzenia i instrumenty pomiarowe, urządzenia loka‑
lizacyjne działające na podczerwień, urządzenia nawigacyjne, na‑
prowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
wykrywacze [detektory], wykrywacze wycieków, wykrywacze przed‑
miotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego,
wykrywacze przedmiotów metalowych, wykrywacze kabli, zdalne
urządzenia do monitorowania, zawory elektromagnetyczne, 12 ba‑
lony zaporowe, bezzałogowe pojazdy badawcze, części nadwozia
pojazdów, cysterny [pojazdy lądowe], części wykończenia wnętrza
samochodów, pojazdy bezzałogowe, pojazdy przemysłowe, samo‑
chody cysterny, lądowe pojazdy i środki transportu, zdalnie sterowa‑
ne pojazdy lądowe, 17 giętkie rury, węże i akcesoria do nich, w tym
zawory, korki gumowe, niemetalowe węże do celów przemysłowych,
niemetalowe węże elastyczne, niemetalowe węże elastyczne z gumy
wzmocnione drutami, rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposa‑
żenie do nich, w tym zawory nie z metalu, tekstylne węże wysoko‑
ciśnieniowe, niemetalowe węże ciśnieniowe, uszczelnienia włazowe,
węże, węże do podlewania, węże elastyczne z tworzyw sztucznych,
węże hydrauliczne z tworzyw sztucznych, węże przemysłowe wyko‑
nane z gumy, węże do wody do nawadniania, węże hydrauliczne [nie‑
metalowe, inne niż części systemów hydraulicznych pojazdów], węże
hydrauliczne z gumy, węże niemetalowe do zastosowania w pojaz‑
dach wodnych, węże przemysłowe z tworzyw sztucznych, węże
przystosowane do nawadniania, węże wysokociśnieniowe z włók‑
na wulkanizowanego, węże z gumy do celów rolniczych, zawory
z gumy, zawory z gumy lub wulkanizowanych włókien [z wyjątkiem
elementów maszyn], zawory zwrotne z gumy, zawory z kauczuku na‑
turalnego lub z włókna wulkanizowanego, 21 dysze do węży, dysze
do węży ogrodowych, dysze do węży zraszających, dysze rozpylające
z tworzyw sztucznych, 37 usługi czyszczenia kanalizacji, serwisowa‑
nie rur kanalizacyjnych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, konserwa‑
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cja rur kanalizacyjnych, naprawa systemów kanalizacji, renowacja rur
kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno
‑kanalizacyjnych, porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur
wodno‑kanalizacyjnych.

(111) 294356
(220) 2016 08 10
(210) 460135
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) NEFROTINEX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 294357
(220) 2016 08 10
(210) 460140
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) MALCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sułkowice, PL.
(540) ADDCOAT
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do wytwarzania farb, 2 powłoki
[farby], farby przeciw zanieczyszczeniom, preparaty zabezpieczające
przed rdzą, preparaty zabezpieczające do metali, 40 usługi związane
z farbiarstwem.
(111) 294358
(220) 2016 08 10
(210) 460141
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głubczyce, PL.
(540) galaxia
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia elektryczne do ogrzewania, kotły grzew‑
cze, kotły CO, urządzenia do zasilania kotłów grzewczych.
(111) 294359
(220) 2016 08 10
(210) 460149
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) JASEK AGNIESZKA DENTAL UNION LABORATORY,
Warszawa, PL.
(540) DUL DENTAL UNION LABORATORY AGNIESZKA JASEK
(510), (511) 10 dentystyczne wyroby protetyczne, aparaty ortodon‑
cyjne, 44 usługi w zakresie protetyki i ortodoncji.
(111) 294360
(220) 2016 08 10
(210) 460150
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) JASEK AGNIESZKA DENTAL UNION LABORATORY,
Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 03.01.16, 29.01.12
(510), (511) 10 dentystyczne wyroby protetyczne, aparaty ortodon‑
cyjne, 44 usługi w zakresie protetyki i ortodoncji.
(111) 294361
(220) 2014 03 18
(210) 426274
(151) 2017 01 30
(441) 2014 07 07
(732) ANANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
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(540) Panaceo
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme‑
tyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, lo‑
tiony do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, pre‑
paraty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki upiększające, sole
do kąpieli, 30 napary z ziół, 32 dodatki do skoków nie ujęte w innych
klasach, napoje z dodatkiem soków owocowych, syropy do napojów,
44 aromaterapia, masaż, usługi świadczone przez salony piękności,
usługi z zakresu kosmetyki usługi lecznicze świadczone przez gabi‑
nety terapeutyczne.
(111) 294362
(220) 2014 03 25
(151) 2017 01 31
(441) 2014 07 07
(732) DYNAMIC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, PL.
(540) Frapps
(540)

(210) 426578

(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 16 opakowania z papieru lub tektury, materiały z papie‑
ru i z tektury do pakowania, druki reklamowe i foldery, katalogi: pod‑
kładki pod szklanki i kufle z papieru lub z tektury, prospekty, plakaty,
tablice reklamowe z papieru lub z tektury, ulotki reklamowe, 29 chip‑
sy warzywne i owocowe, 30 chipsy zbożowe, ciasta, ciastka, cukierki,
czekolada, galaretki owocowe (słodycze), guma do żucia, herbatniki,
krakersy, słodycze, wyroby cukiernicze, 32 napoje bezalkoholowe,
woda pitna, woda mineralna, woda gazowana, woda stołowa, prepa‑
raty do produkcji napojów, soki owocowe, nektary owocowe, napoje
owocowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, piwo, 33 na‑
poje alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, nalew‑
ki, winiaki, likiery, koktajle, miód pitny, wino, wódka.
(111) 294363
(220) 2014 04 16
(210) 427575
(151) 2017 02 08
(441) 2014 08 04
(732) PROFESJONALNY WYWIAD GOSPODARCZY SKARBIEC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 03.07.01, 29.01.06
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, agencje
importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje re‑
klamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw,
aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży w trybie-),au‑
tomatyczne dystrybutory (wynajem-), badania marketingowe, bada‑
nia opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalno‑
ści gospodarczej, biura (wynajmowanie maszyn i urządzeń dla-),
biura pośrednictwa pracy, ceny (usługi porównywania-), dekoracja
wystaw sklepowych, detaliczny handel (oferowanie w mediach pro‑
duktów dla-), dobór personelu za pomocą metod psychotechnicz‑
nych, dokumenty (powielanie-), doradztwo specjalistyczne w spra‑
wach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie pro‑
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzą‑
dzania personelem,doradztwo w zarządzaniu działalnością gospo‑
darczą, doręczanie gazet osobom trzecim,dystrybucja materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], działalność ar‑
tystyczna (usługi impresariów w-), działalność gospodarcza (doradz‑
two w zakresie organizacji i zarządzania-), działalność gospodarcza
(doradztwo w zakresie zarządzania-), działalność gospodarcza (infor‑
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macja o-), działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w za‑
kresie-), edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,ekonomiczne pro‑
gnozy, ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw,
eksport
‑import (agencje-), fakturowanie, fotokopiowanie, gazety
(prenumerata-) [dla osób trzecich], handel (zarządzanie w zakresie
zamówień w-), handlowe informacje i porady udzielane konsumen‑
tom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, hotele
(administrowanie-), importowo‑eksportowe (agencje-), impresariat
w działalności artystycznej, informacja handlowa (agencje-),informa‑
cja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe
bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe bazy danych
(systematyzacja danych-), komputerowe zarządzanie plikami, konsu‑
menci (handlowe informacje i porady udzielane-) [punkty informacji
konsumenckiej], koszty (analiza-), księgowość,marketing, maszynopi‑
sanie, materiały reklamowe (uaktualnianie-), media (prezentowanie
produktów w-) dla celów sprzedaży detalicznej,modeling (usługi-)
do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, ogłoszenia
reklamowe (rozpowszechnienie-), opinie (sondaże-), organizowanie
działalności gospodarczej (doradztwo dotyczące-), organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [do‑
radztwo handlowe], patronat (poszukiwania w zakresie-), personel
(dobór-) za pomocą metod psychotechnicznych, personel (rekruta‑
cja-), plakaty reklamowe (rozlepianie-), pliki komputerowe (wyszuki‑
wanie informacji-) dla osób trzecich, podatki (przygotowywanie ze‑
znań-), pokazy mody w celach promocyjnych (organizacja-), pokazy
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło‑
wymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospo‑
darczej, porównywanie cen (usługi-), pośrednictwo pracy, pośrednic‑
two w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, powielanie
dokumentów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
prenumerata czasopism (usługi-) [dla osób trzecich], prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, próbki (kolportaż-),przedsiębiorstwa (usługi zwią‑
zane z przenoszeniem-), przegląd prasy (usługi-), przenoszenie
przedsiębiorstw (usługi związane z-), przygotowanie listy płac, psy‑
chotechnika (dobór personelu za pomocą metod-), public relation‑
s,public relations (agencje-), publikowanie tekstów sponsorowanych,
rachunkowość, radiowa (reklama-), reklama, reklama (rozpowszech‑
nianie materiałów-) [ulotki, prospekty, druki, próbki],reklama billbo‑
ardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamowa
przestrzeń (wynajmowanie-), reklamowego (uaktualnianie materia‑
łu-), reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie-), reklamowych
(rozpowszechnianie ogłoszeń-), reklamowych (wynajmowanie no‑
śników-), reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe (przygoto‑
wywanie-), reklamy radiowe,reklamy telewizyjne, rekrutacja perso‑
nelu,rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,ry‑
nek (analizy-), rynek (badania-), rynkowe badania, sekretarskie (usłu‑
gi-), sortowanie danych w bazach komputerowych, sponsorowane
teksty (publikowanie-), sporządzanie sprawozdań rachunkowych,
sprawozdania rachunkowe (sporządzanie-), sprzedaż (promocja-) dla
osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu‑
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycz‑
nego, statystyczne zestawienia, stenografia (usługi-), targi (organizo‑
wanie-) w celach handlowych lub reklamowych, teksty (edycja-),
teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych-), telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],telemarketing,
telewizyjna (reklama-), transkrypcja formy wiadomości i komunika‑
tów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,uaktualnia‑
nie materiałów reklamowych, udzielanie licencji na towary i usługi
dla osób trzecich (zarobkowe zarządzanie w zakresie-), udzielanie
porad konsumentom (informacja handlowa oraz-) [punkty informacji
konsumenckiej], usługi menedżerskie dla sportowców, usługi po‑
średnictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi
telekomunikacyjne (pośrednictwo w zakresie nabywania-), wyceny
handlowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem foto‑
kopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biu‑
rowego, wystawy (organizacja-) w celach handlowych lub reklamo‑
wych, wystawy sklepowe (dekorowanie-), wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w kom‑
puterowych bazach danych, wywiad gospodarczy, zamówienia han‑
dlowe (zarządzanie w zakresie-), zaopatrzenie osób trzecich (usługi-)
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[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],zarobkowe
zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodar‑
czej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób
trzecich,zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakre‑
sie-), zarządzanie działalnością gospodarczą (pomoc w-),zarządzanie
działalnością gospodarcza (usługi doradcze w-), zarządzanie hotela‑
mi, zarządzanie personalne (doradztwo w zakresie-), zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi (pomoc w-),
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, zestawienia statystyczne, zeznania podatkowe
(przygotowywanie-), 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działal‑
ność sportowa i kulturalna, edukacja, edukacja (informacje o-), edu‑
kacja [nauczanie], imprezy sportowe (chronometraż-), informacja
o edukacji,informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o re‑
kreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kon‑
ferencje (organizowanie i obsługa-), kongresy (organizowanie i ob‑
sługa-), konkursy (organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], konkursy
piękności (organizowanie-), książki (publikowanie-), kształcenie
praktyczne [pokazy],kultura fizyczna, nauczanie, nauczanie kore‑
spondencyjne, organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa‑
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organi‑
zowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on‑line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania,
publikowanie książek,publikowanie tekstów [innych niż teksty rekla‑
mowe], reporterskie (usługi-), seminaria (organizowanie i prowadze‑
nie-), zjazdy (organizowanie i obsługa-), 45 usługi prawne, prywatne
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokoje‑
nia potrzeb poszczególnych osób, usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, agencje adopcyjne,agencje
detektywistyczne, agencje matrymonialne,agencje pośrednictwa
w zawieraniu znajomości,alarmy przeciwpożarowe (wypożyczanie‑
-),alternatywne rozwiązywanie sporów, arbitraż (usługi-), badania
prawne, badanie przeszłości osób, bagaże (kontrola dla celów bez‑
pieczeństwa-), bezpieczeństwo (doradztwo w sprawach-), bezpie‑
czeństwo (kontrola fabryk dla celów-), biura rzeczy znalezionych,
domen (rejestrowanie nazw-) [usługi prawne], doradztwo w spra‑
wach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie własności intelektual‑
nej, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], dozór nocny,
eskorta [ochrona osobista], gaszenie pożarów (usługi-), gaśnice (wy‑
pożyczanie-), horoskopy (ustalanie-), kontrola bagaży dla celów bez‑
pieczeństwa, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, kremacja,
licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne],licen‑
cjonowanie własności intelektualnej,mediacje, monitoring syste‑
mów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, nadzór (usługi-) w dzie‑
dzinie własności intelektualnej, ochrona osobista, opieka nad
domem, opieka nad dziećmi, opieka nad zwierzętami domowymi,
organizowanie zgromadzeń religijnych, osobista (ochrona-),osoby
(badanie przeszłości-), otwieranie zamków,planowanie i organizowa‑
nie ceremonii ślubnych,pogrzeby, poszukiwania genealogiczne, po‑
szukiwanie osób zaginionych, prawa autorskie (zarządzanie-), pro‑
gramy komputerowe (licencjonowanie-) [usługi prawne], sejfy
(wypożyczanie-), sprawy sporne (usługi pomocy w-), usługi ochro‑
niarskie, usługi ochroniarskie nocne, własność intelektualna (licen‑
cjonowanie-),własność intelektualna (doradztwo w zakresie-),wypo‑
życzanie alarmów przeciwpożarowych,wypożyczanie gaśnic,
wypożyczanie odzieży,wypożyczanie sejfów, wypożyczanie strojów
wieczorowych, zaginione osoby (poszukiwanie-),zakłady pogrzebo‑
we, zamki (otwieranie-), zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 294364
(220) 2014 05 22
(210) 429113
(151) 2017 02 03
(441) 2014 09 01
(732) SADO JOANNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
‑USŁUGOWE COLO, Kędzierzyn Koźle, PL.
(540) COLO
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież sportowa,
28 artykuły gimnastyczne i sportowe nie zawarte w innych klasach
sprzęt do gier i dyscyplin sportowych nie zawarte w innych klasach,
gry i zabawki, 35 usługi agencji eksportowo‑importowej oraz pro‑
wadzenie sklepów i/lub hurtowni dla towarów jak: odzież, obuwie,
nakrycia głowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do gier
i dyscyplin sportowych, gry, zabawki, puchary, artykuły chemiczne
i dla gospodarstw domowych, artykuły spożywcze.

(111) 294365
(220) 2014 06 06
(151) 2017 01 30
(441) 2014 09 15
(732) EASYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL. ;
(540) easypack
(540)

(210) 429763

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 01.03.02, 01.03.15, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące
do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek,
7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz
części do tych urządzeń, 9 urządzenia elektroniczne zawierające
skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania
paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia i pro‑
gramy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powia‑
damiania za pośrednictwem sms lub Internetu, bankomaty, opro‑
gramowanie komputerowe, w tym: oprogramowanie komputerowe
do tworzenia, zarządzania, promowania, reklamowania sklepów in‑
ternetowych, także działających w ramach portali społecznościo‑
wych, oprogramowanie komputerowe pozwalające na ładowanie,
pobieranie, uzyskiwanie dostępu, wysyłanie, wyświetlanie, znako‑
wanie, blogowanie, transmisję strumieniową, wysyłanie hiperłączy,
dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektro‑
nicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych
i łącznościowych, oprogramowanie komputerowe do użytku jako
interfejs programowania aplikacji (API) do oprogramowania kompu‑
terowego pozwalającego na świadczenie usług on‑line w zakresie
tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia aplikacji do two‑
rzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia stron internetowych,
tworzenia profili w portalach społecznościowych, tworzenia skle‑
pów internetowych, w tym sklepów internetowych powiązanych
z portalami i profilami społecznościowymi oraz oprogramowania
do wyszukiwania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu i za‑
rządzania danymi, oprogramowanie komputerowe w postaci narzę‑
dzi do rozbudowy oprogramowania komputerowego, programy
komputerowe i systemy informatyczne do organizowania, prowa‑
dzenia i zarządzania procesami sprzedaży, w tym do oferowania,
składania ofert, porównywania ofert, informowania w zakresie orga‑
nizowanych licytacji i aukcji oraz programy do organizacji, obsługi
i zarządzania procesem zawierania i wykonywania umów kupna
‑sprzedaży, wraz z organizacją, obsługą i zarządzaniem procesem
regulacji należności z tytułu zawarcia takich umów oraz procesem
dostarczania zakupionych usług lub towarów, elektroniczne nośniki
danych wszystkich typów zawarte w tej klasie, w tym: magnetyczne
i optyczne nośniki danych, karty magnetyczne, taśmy magnetyczne,
taśmy magnetyczne dla komputerów, dyski do rejestracji, dyskietki,
dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyski kompaktowe, w tym
audio‑wideo, CD‑ROM, CD‑R, CD‑RW, DVD, DVD‑R, DVD+R, DVD‑RW,
HD DVD, dyski do rejestracji, nośniki danych w postaci pamięci kom‑
puterowej, magnetyczne karty podarunkowe i rabatowe, kompute‑
ry, w tym komputery przenośne i inne urządzenia do przetwarzania
danych, 35 wynajmowanie powierzchni reklamowej, usługi w za‑
kresie kolportażu materiałów reklamowych, usługi rozpowszech‑
niania ogłoszeń reklamowych, usługi publikowania tekstów rekla‑
mowych, usługi agencji reklamowych, badanie rynku, badania
ankietowe, organizowanie wystaw w celach reklamowych lub han‑
dlowych, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci
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komputerowej, reklamy radiowe i telewizyjne, reklama zewnętrzna,
usługi marketingu społecznościowego, usługi promocyjne, w tym
prowadzone poprzez sieci komputerowe i komunikacyjne, także po‑
przez portale społecznościowe, usługi promowanie towarów i usług
osób trzecich, w tym poprzez sieci komputerowe i komunikacyjne,
także poprzez portale społecznościowe, usługi w zakresie pozycjo‑
nowania stron internetowych, usługi dobierania kupującego do do‑
stawcy świadczone przed komputerową sieć on‑line, usługi dostar‑
czania informacji dotyczących produktów z przeszukiwalnych
indeksów i baz danych zawierających informacje, w tym teksty, do‑
kumenty elektroniczne, bazy danych, grafiki i informacje audiowizu‑
alne, z sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w tym poprzez sieci komputerowe, sklepy in‑
ternetowe, w formie sprzedaży korespondencyjnej, katalogowej,
w sklepach detalicznych, hurtowniach komputerów i sprzętu kom‑
puterowego, publikacji drukowanych, publikacji, elektronicznych,
programów komputerowych, nagranych nośników magnetycznych,
optycznych i elektronicznych, usługi doradztwa w zakresie organi‑
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szcze‑
gólności w formie sklepów internetowych oraz sklepów interneto‑
wych powiązanych z portalami społecznościowymi, usługi
prezentowania towarów i usług w mediach, w tym w mediach elek‑
tronicznych, dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi po‑
równywania cen, realizowane także w sieciach komputerowych i ko‑
munikacyjnych, usługi wyszukiwania informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, usługi w zakresie audytu wyko‑
rzystania systemów informatycznych i powiązanych z nimi zasobów
oraz audytu potrzeb informatycznych podmiotów trzecich, 36 ope‑
racje finansowe dokonywane elektronicznie, płatności elektronicz‑
ne, transakcje finansowe dokonywane elektronicznie, informacje
finansowe dokonywane elektronicznie, elektroniczne inwestycje
kapitałowe, operacje finansowe dokonywane za pośrednictwem
SMS lub e‑maila, analizy finansowe, operacje walutowe, wymiana
walut, pośrednictwo ubezpieczeniowe, emisja kart kredytowych,
pośrednictwo giełdowe, udzielanie pożyczek i kredytów, agencje
kredytowe, wycena finansowa, zbiórki funduszy na cele dobro‑
czynne, maklerstwo giełdowe, depozyty przedmiotów wartościo‑
wych, usługi związane z opłaconymi (pre‑paid) kartami podarunko‑
wymi lub kartami rabatowymi do użytku przy zakupie towarów lub
usług, w tym zarządzanie systemem kart podarunkowych i rabato‑
wych i rozliczeniami związanymi z użyciem takich kart, w tym w sie‑
ciach komputerowych i komunikacyjnych, usługi elektronicznego
transferu funduszy, usługi w zakresie regulowania rachunków, usłu‑
gi wymian finansowych, mianowicie dostarczanie waluty wirtual‑
nej w celu użytku jej przez członków społeczności on‑line za po‑
średnictwem światowych sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi informacyjne dotyczące kredytów ratalnych i pożyczek fi‑
nansowych, badanie zdolności kredytowej, 38 przesyłanie e‑faktur
drogą elektroniczną, elektroniczna wymiana dokumentów oraz
danych, elektroniczne przesyłanie informacji, usługi poczty elek‑
tronicznej, łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie in‑
formacji za pomocą terminali służących do nadawania, odbioru
i przesyłania korespondencji w tym: przesyłek, listów oraz paczek,
udostępnianie przestrzeni wirtualnej podmiotom trzecim celem
umożliwiania im dokonywania zakupu i sprzedaży produktów
i usług, za pomocą sieci komputerowej i komunikacyjnej, umożli‑
wianie dostępu do komputerowych baz danych w zakresie tworze‑
nia sieci społecznych, w tym powiązanych z towarami lub usługami,
a także ich oferentami, elektroniczna transmisja danych do płace‑
nia rachunków dla użytkowników sieci komputerowych i komuni‑
kacyjnych, elektroniczna transmisja danych do zawierania umów
transportowych, mających na celu doręczenie nabytych towarów,
umożliwianie dostępu do komputerowych baz danych, także po‑
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, w trybie on‑line, usługi
telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych,
wiadomości i informacji, udostępnianie forów dyskusyjnych, chat
‑roomów i elektronicznych tablic ogłoszeń on‑line, w tym w celu
umożliwienia oferowania lub nabywania towarów i usług lub opi‑
niowania i zasięgania opinii o towarach i usługach, udostępnianie
internetowych łączy komunikacyjnych, przenoszących użytkownika
witryny internetowej na inne lokalne i światowe strony internetowe,
usługi w zakresie transmisji audio, tekstu i wideo przez komputero‑
we lub inne sieci komunikacyjne, a mianowicie ładowanie, zamiesz‑
czanie, wyświetlanie, znakowanie i elektroniczna transmisja danych,
informacji, audio i obrazów wideo, świadczenie usługi sieci on‑line

2710

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

i powiązanych z nią portali, umożliwiających użytkownikom trans‑
fer danych o ich tożsamości, preferencjach konsumpcyjnych doty‑
czących towarów i usług, jak również oferowanych przez nich towa‑
rach i usługach oraz dzielenie się tymi danymi z innymi
użytkownikami sieci lub portali, 39 usługi w zakresie transportu,
pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek
do automatycznych urządzeń pocztowych, usługi kurierskie, do‑
starczanie przesyłek adresowych, dostarczanie towarów zamówio‑
nych korespondencyjnie, dostarczanie informacji o składowaniu
towarów oraz o transporcie towarów, 42 usługi w zakresie analizy
systemów komputerowych, usługi w zakresie doradztwa w spra‑
wach sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowe‑
go, usługi instalacji, konserwacji i aktualizacji oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie wdrożeń programów kompute‑
rowych, systemów komputerowych i informatycznych, usługi w za‑
kresie organizacji i prowadzenia procesów innowacyjno
‑wdrożeniowych dotyczących przedsięwzięć z zakresu programów,
komputerowych, systemów komputerowych i informatycznych,
usługi projektowania systemów komputerowych, oprogramowa‑
nia komputerowego, w tym programów komputerowych, skryp‑
tów i widżetów (widgetów), usługi w zakresie programowania
komputerów, usługi powielania oprogramowania komputerowe‑
go, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania całości lub części
stron lub portali internetowych dla osób trzecich, w tym także
portali społecznościowych i elementów portali społecznościo‑
wych, usługi w zakresie hosting‑u, projektowania, tworzenia oraz
utrzymywania dostępnych przez sieci komputerowe i komunika‑
cyjne systemów umożliwiających oferowanie towarów i usług,
nabywanie towarów lub usług, obsługę klienta, obsługę płatności
i przesyłek związanych z oferowaniem, sprzedawaniem i nabywa‑
niem towarów lub usług, usługi w zakresie administrowania stro‑
nami internetowymi, usługi w zakresie administrowania sieciami
komputerowymi, usługi w zakresie promocji, optymalizacji i po‑
zycjonowania stron internetowych, usługi w zakresie hosting‑u,
projektowania, tworzenia oraz utrzymywania dostępnych przez
sieci komputerowe i komunikacyjne systemów umożliwiających
oferowanie towarów i usług, nabywanie towarów lub usług, ob‑
sługę klienta, obsługę płatności i przesyłek związanych z oferowa‑
niem, sprzedawaniem i nabywaniem towarów lub usług, usługi
agencji graficznych, usługi związane z projektowaniem graficz‑
nym, usługi w zakresie obsługi baz danych dostępnych przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, Usługi komputerowe, mianowicie
tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użyt‑
kowników, w celu organizowania grup, uczestniczenia w dysku‑
sjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych lub bizne‑
sowych, w tym związanych z określonymi towarami, usługami,
producentami towarów lub usługodawcami, usługi internetowego
dostawcy aplikacji informatycznych w tym aplikacji typu ASP (Acti‑
ve Server Pages) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub
usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową,
wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiperłączy, dzie‑
lenie się lub inne dostarczanie mediów elektronicznych lub infor‑
macji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyj‑
nych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sklepów interne‑
towych, w tym sklepów internetowych powiązanych z portalami
społecznościowymi, umożliwiających tworzenie sieci kontaktów
społecznych, tworzenie społeczności wirtualnych oraz przesyłania
treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i da‑
nych, usługi w postaci udostępniania i administrowania stronami
internetowymi zawierającymi informacje zdefiniowane lub okre‑
ślone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo,
obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, usługi udostępniania
przestrzeni wirtualnej w postaci strony internetowej, profilu na por‑
talu społecznościowym lub platformy informatycznej z technolo‑
gią umożliwiającą jej użytkownikom on‑line tworzenie profili oso‑
bistych obejmujących informacje w zakresie ich kontaktów
towarzyskich lub biznesowych, potrzebach konsumenckich, ofero‑
wanych lub nabywanych towarach lub usługach, opiniowanych lub
poszukiwanych towarach lub usługach.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 294366
(151) 2017 02 07

(220) 2014 06 21
(441) 2014 09 29

(210) 430277
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(732) INVENT FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Invent Herbs
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 294367
(220) 2014 09 19
(151) 2017 01 31
(441) 2015 01 05
(732) SETKOWICZ DAWID FHU ALTES, Kraków, PL.
(540) ALTES
(540)

(210) 433562

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 przewody elektryczne, instalacje elektryczne, światło‑
wody,, 37 wykonywanie instalacji niskoprądowych, wykonywanie in‑
stalacji: elektrycznych, światłowodowych, komputerowych, monito‑
ringowych, alarmowych, przeciwpożarowych, rejestracji czasu pracy,
nagłośnieniowych, telefonicznych, 42 doradztwo i projektowanie
w zakresie komputerów, sieci komputerowych i instalacji niskoprą‑
dowych, usługi projektowania instalacji elektrycznych i wyrobów
elektronicznych w tym układów automatyki i zdalnego sterowania
w inteligentnych budynkach wyposażonych w systemy czujników
i detektorów oraz jeden zintegrowany system zarządzania wszystki‑
mi znajdującymi się w budynku instalacjami.
(111) 294368
(220) 2015 02 05
(210) 438605
(151) 2016 11 21
(441) 2015 05 25
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Cadena
(510), (511) 19 kostka brukarska, kształtki odwodnieniowe dla pod‑
łoży z kostki brukarskiej‑wszystkie wymienione artykuły jako bar‑
wione oraz w kolorze z naturalnego betonu, mozaikowe kształtki
brukarskie z betonu szlachetnego i z kamienia szlachetnego, beto‑
nowe kostki brukowe, betonowe krawężniki i obrzeża, betonowe
płyty chodnikowe i ekologiczne betonowe murki oporowe, betono‑
we gazony, betonowe bariery dźwiękochłonne, betonowe palisady,
betonowe pustaki, płyty betonowe, płyty o strukturze kamienia,
płyty kamienne i z kamienia sztucznego, płyty o strukturze kamie‑
nia w technologii wet‑cast, palisady betonowe, drobnowymiarowe
elementy ścienne keramzytowo‑betonowe, prefabrykowane modu‑
łowe elementy budowlane, betonowe kształtki konstrukcyjne i bu‑
dowlane, krawężniki i obrzeża betonowe, płyty chodnikowe, korytka
ściekowe betonowe, elementy betonowe murów oporowych, tera‑
kota, 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 wykończe‑
niowe, dekory, okładziny, gips, budowlane materiały niemetalowe,
kamień budowlany, materiały do budowy i pokryć dróg, bazalt, gra‑
nit, kamień, klinkier (kruszywo), krzemionka, kwarc, łupek twardy,
kamień wapienny, margiel wapienny, marmur, tłuczeń, kruszywa
szlachetne, kamień żużlowy, żwir.
(111) 294369
(220) 2015 02 11
(151) 2016 04 27
(441) 2015 05 25
(732) GLASER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BUTIK OPTIQUE

(210) 438840
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(540)

Kolor znaku: szary, fioletowy
(531) 16.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 artykuły optyczne, urządzenia optyczne, okulary, oku‑
lary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary ozdobne, okulary
antyodblaskowe, okulary ochronne, okulary do uprawiania aktyw‑
ności sportowej, oprawki do okularów, soczewki optyczne, szkła
przeciwsłoneczne, korekcyjne i estetyczne, szkła przeciwsłoneczne
nakładane na okulary, części i akcesoria do okularów, etui i futerały
na okulary, łańcuszki do okularów, szkła kontaktowe, pojemniczki
na szkła kontaktowe, szkła powiększające, 35 sprzedaż detaliczna,
w sklepach i za pośrednictwem sieci komputerowych (Internet) ar‑
tykułów optycznych, okularów, ich części i akcesoriów, szkieł kontak‑
towych, etui, futerałów na okulary, łańcuszków do okularów, szkieł
powiększających, promocja sprzedaży, reklama, organizacja, pro‑
wadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów,
usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi zarządzania sprzedażą,
wprowadzanie nowych produktów na rynek, administrowanie dzia‑
łalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych i sklepów
internetowych, usługi importowo‑eksportowe, informacja handlo‑
wa, 44 usługi optyczne, usługi badania wzroku, usługi okulistyczne,
dopasowywanie soczewek optycznych, usługi laserowej korekty
wzroku, doradztwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana on‑line.
(111) 294370
(220) 2015 02 20
(151) 2017 02 03
(441) 2015 06 08
(732) PĘCAK HALINA SUMMIT, Katowice, PL.
(540) SUMMIT
(540)

(210) 439253

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej
i hurtowej ze specjalistycznym sprzętem sportowym z wyjątkiem
śpiworów, materaców i namiotów, artykułami alpinistycznymi z wy‑
jątkiem śpiworów, materaców i namiotów, prowadzenie sprzedaży
wysyłkowej ze specjalistycznym sprzętem sportowym z wyjątkiem
śpiworów, materaców i namiotów, artykułami alpinistycznymi z wy‑
jątkiem śpiworów, materaców i namiotów.
(111) 294371
(220) 2014 05 22
(210) 429114
(151) 2017 02 03
(441) 2014 09 01
(732) SADO JOANNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
‑USŁUGOWE COLO, Kędzierzyn Koźle, PL.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież sportowa,
28 artykuły gimnastyczne i sportowe nie zawarte w innych klasach
sprzęt do gier i dyscyplin sportowych nie zawarte w innych klasach,
gry i zabawki, 35 usługi agencji eksportowo‑importowej oraz pro‑
wadzenie sklepów i/lub hurtowni dla towarów jak: odzież, obuwie,
nakrycia głowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do gier
i dyscyplin sportowych, gry, zabawki, puchary, artykuły chemiczne
i dla gospodarstw domowych, artykuły spożywcze.
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(111) 294372
(220) 2014 06 30
(210) 430564
(151) 2017 01 30
(441) 2014 10 13
(732) GRAVIS PHARMA GMBH, BERLIN, DE.
(540) Hydroff
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy mineralne do żywności,
suplementy witaminowe do żywności, żywność dietetyczna, 29 do‑
datki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych na bazie biał‑
ka, 30 dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych
na bazie węglowodanów.
(111) 294373
(220) 2014 06 30
(210) 430572
(151) 2017 02 01
(441) 2014 10 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE OKONIEWSCY
VETOS‑FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielawa, PL.
(540) PAINT‑FARM CRAYON
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 26.11.03, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 kreda do znakowania zwierząt.
(111) 294374
(220) 2014 08 01
(210) 431890
(151) 2017 01 31
(441) 2014 11 10
(732) PIWNICA SMAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WINE NOT
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 19.07.01, 19.07.09, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 5 wyroby i napoje alkoholowe przeznaczone do celów
leczniczych, w tym lecznicze nalewki, 32 piwo, wody mineralne i ga‑
zowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów bezalkoho‑
lowych, 33 wyroby i napoje alkoholowe, w tym wódki, likiery, nalew‑
ki, wina, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami han‑
dlowymi lub przemysłowymi, zgrupowania na rzecz osób trzecich
towarów, w tym artykułów spożywczych, przemysłowych, pozwa‑
lające nabywcom swobodnie je oglądać i kupować w szczególności
w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem Internetu, opracowania
i organizowania programów promocyjnych, usługi reklamowe, usłu‑
gi badania opinii społecznej, usługi badania rynku, usługi uzyski‑
wania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych,
usługi tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi
marketingowe, usługi kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towa‑
rów, usług.
(111) 294375
(220) 2014 08 11
(210) 432152
(151) 2017 02 14
(441) 2014 11 24
(732) ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myślenice, PL.
(540) ALFA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 montaż, instalowanie i naprawa instalacji i urządzeń
elektrycznych silno
‑i słabopędowych, alarmów przeciwłamanio‑
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wych, przeciwpożarowych, sieci strukturalnych, nadzór budowlany,
42 inżynieria techniczna, opracowywanie projektów technicznych.

(111) 294376
(220) 2014 08 11
(210) 432154
(151) 2017 02 01
(441) 2014 11 24
(732) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC SPÓŁKA JAWNA,
Kraków, PL.
(540) la grande mamma
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety,
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazu‑
jące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji,
wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji
głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informa‑
tyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dys‑
kusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi
związane z portalami internetowymi, usługi poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, prze‑
kazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sie‑
ciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośred‑
nictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu apara‑
tu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone
przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki,
pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastro‑
nomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia, mityngi, narady.
(111) 294377
(220) 2014 08 12
(210) 432213
(151) 2017 02 07
(441) 2014 11 24
(732) SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) SIMPLE
(540)

Nr 8/2017

29.01.03
(510), (511) 1 produkty chemiczne do produkcji kosmetyków takie
jak: kwasy, glinki, 3 peelingi do twarzy [kosmetyki], maseczki do twa‑
rzy, olejki kosmetyczne do naskórka, masło do ciała, maseczki do cia‑
ła, serum do celów kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych,
kosmetyczne peelingi do ciala, mydlo pielegnacyjne .
(111) 294379
(220) 2014 09 12
(210) 433330
(151) 2017 01 26
(441) 2014 12 22
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Filet królewski z indykiem z dodatkiem wieprzowiny
wyśmienity smak kruchego mięsa
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, ciemnogranatowy, żółty,
czarny, złoty
(531) 05.03.11, 08.05.01, 08.05.04, 25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny drobiowo‑wieprzowe, 35 usługi organizacji
sieci sprzedaży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków towa‑
rowych (franchising), usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej mięsa
i drobiu oraz przetworów mięsnych, doradztwo w sprawie organizo‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazyno‑
wania, składowania i dystrybucji mięsa oraz przetworów mięsnych.
(111) 294380
(220) 2014 09 18
(210) 433526
(151) 2017 02 14
(441) 2015 01 05
(732) CZYŻEWSKA‑WOŚKOWSKA MONIKA, Motycz, PL.
(540) FIRST CLASS FOOD
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, etui do okularów, okulary przeciwsłoneczne,
lampki do torebki, 14 wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzow‑
skie, zegarki, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów ujęte
w tej klasie, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsło‑
neczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa oraz sprzedaż za pośrednictwem środków komunika‑
cjielektronicznej a także przez strony internetowe towarów branż:
odzieżowa, w tym również obuwie i nakrycia głowy, jubilerska, z za‑
kresu mody, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych.

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 26.05.01, 26.05.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12, 05.03.13,
05.03.14
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon‑
serwowanie, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, gala‑
retki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze‑
nia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 32 piwo,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napo‑
je owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji na‑
pojów, 39 transport, pakowanie i składanie towarów, organizowanie
podróży.

(111) 294378
(220) 2014 08 18
(210) 432348
(151) 2017 01 25
(441) 2014 12 08
(732) RATAJCZAK MICHAŁ BIOCOSMETICS, Rościszów, PL.
(540) BIOCOSMETICS Natural Products
(540)

(111) 294381
(220) 2014 09 19
(151) 2017 01 31
(441) 2015 01 05
(732) PTAK DANIEL, Opole, PL.
(540) Kasso
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 02.03.01, 02.03.23, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.13, 27.05.01,

(531) 10.03.08, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i kierowania dzia‑
łalnością gospodarczą w tym pomoc handlowa i techniczna w zakresie
organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczo‑

(210) 433621
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na w ramach umowy franchisingowej, usługi w zakresie franchisingu
w odniesieniu do punktów kredytowych, agencji kredytowych (w tym
agencji kredytowych udzielających pożyczek i kredytów za pośred‑
nictwem globalnej sieci internetowej), biur doradztwa ekonomiczno
‑finansowego i ubezpieczeniowego, doradztwo w zakresie organizo‑
wania i kierowania działalnością gospodarczą, opracowywanie prognoz
ekonomicznych, 36 consulting kredytowy, doradztwo ekonomiczno
‑finansowe i ubezpieczeniowe, prowadzenie agencji kredytowych,

doradztwo finansowe i usługi finansowe, doradztwo w zakresie pro‑
wadzenia działalności gospodarczej: zaciągania kredytów w bankach
oraz pożyczek pieniężnych, udzielanie pożyczek pieniężnych, obsługi
finansowej obrotów międzynarodowych, obsługi pożyczek pienięż‑
nych, leasingu, obrotu handlowego wierzytelnościami (faktoringu),
subemisji inwestycyjnej (underwritingu), usługi świadczone w zakresie
ubezpieczeń, doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, wymiany
pieniędzy, kredytów, gromadzenia i lokowania oszczędności, wyceny,
pożyczek i kredytów, elektronicznego transferu środków finansowych,
gwarancji oraz kaucji, lokowanie powierzonych środków na rynkach ka‑
pitałowych w Polsce i za granicą, zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.

(111) 294382
(220) 2014 09 25
(210) 433808
(151) 2017 01 31
(441) 2015 01 05
(732) NADOLNY BARTŁOMIEJ AUREUS, Wilkowice, PL.
(540) AUREUS international trade
(540)

Kolor znaku: szary, złoty, czarny
(531) 01.05.01, 03.07.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 artykuły chemii gospodarczej: płyny do mycia naczyń,
preparaty do czyszczenia, wybielania, odtłuszczania, środki do pra‑
nia, pasty do skór, mebli, podłóg, środki do prania, bielenia, czyszcze‑
nia, polerowania, usuwania tłuszczu, ścierania, 16 ręczniki kuchenne
papierowe, ręczniki papierowe do twarzy, papier toaletowy, serwetki
papierowe, serwety na stół papierowe, 35 sprzedaż towarów w skle‑
pie wielobranżowym, hurtowni, sklepie internetowym obejmują‑
cych: płyny do mycia naczyń, preparaty do czyszczenia, wybielania,
odtłuszczania, środki do prania, pasty do skór, mebli, podłóg, arty‑
kuły higieniczne: podpaski, pampersy dla dorosłych, podkłady hi‑
gieniczne, chusteczki higieniczne nasączane płynami farmaceutycz‑
nymi, menstruacyjne majtki, menstruacyjne opaski, menstruacyjne
podpaski, menstruacyjne tampony, dezodoranty inne niż do użytku
osobistego, opakowania z papieru, papier, karton, papier pakunko‑
wy, torby papierowe, pudła, folie z tworzyw sztucznych do pakowa‑
nia, ręczniki papierowe, chusteczki papierowe, przybory kuchenne,
przybory toaletowe do manicure i pedicure, brzytwy, maszynki
do golenia i strzyżenia, szczotki do zębów w tym elektryczne.
(111) 294383
(220) 2014 10 17
(210) 434641
(151) 2016 12 30
(441) 2015 02 02
(732) UGI CORPORATION, King of Prussia, US.
(540) AmeriGas DOM LIGHT 10 KG PROPAN SZYBKIE PODŁĄCZENIE
EXTRA LEKKA
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, biały, niebieski
(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.01.11, 07.01.12, 19.01.01, 26.11.02, 27.05.01,
29.01.13
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(510), (511) 4 gaz płynny w zbiornikach, gaz płynny w butlach, gazy
palne, 6 metalowe butle na gaz płynny, metalowe pojemniki na gaz
sprężony lub ciekłepowietrze, 20 niemetalowe butle i pojemniki
do przechowywania i transportu sprężonego lub płynnego gazu.

(111) 294384
(220) 2014 10 17
(151) 2016 12 30
(441) 2015 02 02
(732) UGI CORPORATION, King of Prussia, US.
(540) AmeriGas
(540)

(210) 434642

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały, fioletowy
(531) 19.01.01, 27.01.01, 29.01.13
(510), (511) 4 gaz płynny w zbiornikach, gaz płynny w butlach, gazy
palne, 6 metalowe butle na gaz płynny, metalowe pojemniki na gaz
sprężony lub ciekłe powietrze, 20 niemetalowe butle i pojemniki
do przechowywania i transportu sprężonego lub płynnego gazu.
(111) 294385
(220) 2014 10 24
(210) 434854
(151) 2017 02 01
(441) 2015 02 02
(732) LASKOWSKI RAFAŁ, Olsztyn, PL.
(540) PROTEKTOR
(510), (511) 16 kątowniki z tektury litej służące do zabezpieczania
towarów.
(111) 294386
(220) 2014 12 01
(210) 436267
(151) 2017 01 30
(441) 2015 03 16
(732) ZUHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olszówka, PL.
(540) Lider Media.pl
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, żółty
(531) 18.01.19, 24.17.02, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 olejki do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi
i włosów, chusteczki higieniczne nasączone płynami kosmetycznymi,
preparaty do makijażu i demakijażu, dezodoranty osobiste, perfumy,
wody kolońskie, toaletowe, zestawy kosmetyków, lakiery do paznokci
i do włosów, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mydła to‑
aletowe, przeciwpotowe, dezodorujące, do golenia, pomadki do ust,
puder kosmetyczny, szampony, pasty do zębów, środki do opalania,
pasty do butów, 9 czytniki kodów kreskowych i znaków optycznych,
dzwonki sygnalizacyjne, alarmy dźwiękowe, kalkulatory, kasy reje‑
strujące, wagi do sklepów i gospodarstwa domowego, żelazka elek‑
tryczne, aparaty telefoniczne, 11 sprzęt AGD: grzejniki centralnego
ogrzewania, opiekacze do chleba, opiekacze dla barów, urządzenia
chłodnicze dla gospodarstw domowych i sklepów, czajniki elektrycz‑
ne, wentylatory do użytku domowego, grzejniki elektryczne, filtry
do wody dla gospodarstw domowych, bojlery gazowe i elektryczne,
kuchnie gazowe i elektryczne, elektryczne grzejniki powietrza dla go‑
spodarstw domowych, lampki choinkowe, lampy elektryczne, klosze
i abażury do lamp, urządzenia klimatyzacyjne do gospodarstw do‑
mowych, piece i palniki na paliwo stałe i płynne, żarówki, wyposaże‑
nie łazienek i WC w gospodarstwach domowych: kabiny natryskowe,
krany, wanny, osprzęt do wanien, miski klozetowe, sedesy, urządzenia
do suszenia rąk przy umywalkach, dozowniki na środki dezynfekujące
do toalet, suszarki do włosów, elektryczne suszarki do bielizny, 12 ro‑
wery turystyczne, sportowe i stacjonarne, osprzęt do nich, 21 sprzęt
do gospodarstwa domowego: suszarki do bielizny, nakrycia stołowe
– naczynia, kosze do chleba i deski do krojenia chleba, czajniczki, czaj‑
niki, garnki, deski do prasowania, materiały do czyszczenia, donicz‑
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ki, dozowniki papieru toaletowego, formy do ciast, gąbki do celów
domowych, kosze na odpadki, kubki i inne naczynia z papieru lub
tworzyw sztucznych, przybory kuchenne, sprzęt kuchenny: formy
i foremki kuchenne, pojemniki do kuchni, elektryczny sprzęt kuchen‑
ny, dzbanki do kawy nieelektryczne, talerze, ruszty kuchenne, klosze
do przykrywania serów, naczynia do gotowania, smażenia i piecze‑
nia potraw, naczynia kuchenne ze szkła, miotły, termosy, pojemniki
do użytku w gospodarstwie domowym, rękawice kuchenne, szczotki
do butów, podłóg, do szorowania, świeczniki, tace, kosze do użytku
domowego, wazony, termoizolacyjne pojemniki na żywność, 28 gry
i zabawki, artykuły sportowe, ozdoby choinkowe, 35 usługi sprzedaży
poprzez sieć sklepów oraz poprzez Internet gazet, próbek, materiałów
reklamowych, towarów branży budowlanej, spożywczej, farmaceu‑
tycznej, chemicznej, papierniczej, sanitarnej, medycznej, kosmetycz‑
nej, 36 usługi w zakresie ratalnej obsługi sprzedaży i jej kredytowania,
usługi ubezpieczeniowe.

(111) 294387
(220) 2014 12 17
(210) 436930
(151) 2017 01 31
(441) 2015 03 30
(732) KOWALIK I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) iKK
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, admini‑
strowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie or‑
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo handlowe, doradztwo
w zakresie zarządzania firmą, 41 usługi publikowania tekstów (innych
niż teksty reklamowe), publikowanie książek, artykułów, recenzji,
opinii, glos, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i innych
pozaszkolnych form kształcenia, organizowanie konkursów eduka‑
cyjnych w zakresie wiedzy prawnej i ekonomicznej, usługi w zakresie
tłumaczenia, 45 usługi prawne, mediacje, usługi zwijane z arbitrażem,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, badania prawne, usłu‑
gi pomocy prawnej w zakresie spraw spornych, alternatywne rozwią‑
zywanie sporów, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, li‑
cencjonowanie własności intelektualnej, nadzór (usługi) w dziedzinie
własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, licencjo‑
nowanie programów komputerowych [usługi prawne], rejestrowanie
nazw i domen [usługi prawne], świadczenie pomocy prawnej, udzie‑
lanie porad prawnych i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii
prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, występowa‑
nie przed sądami i urzędami, zastępstwo prawne i procesowe.
(111) 294388
(220) 2014 12 19
(151) 2017 01 31
(441) 2015 03 30
(732) NOVUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) novum ENERGIA
(540)

(210) 437030

Kolor znaku: biały, niebieski, szary, zielony, jasnoniebieski,
różowy, ciemnoniebieski
(531) 15.09.01, 15.09.10, 16.01.04, 16.01.11, 26.13.01, 27.05.01,
29.01.15
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(510), (511) 9 programy komputerowe, urządzenia do przetwarzania
danych i informacji, elektroniczne bazy danych, aparaty telefoniczne,
sprzęt komputerowy, modemy i bramki komputerowe, sprzęt teleko‑
munikacyjny, 35 usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób
trzecich, usługi badania rynku i opinii publicznej, doradztwo w za‑
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, kompleksowa oferta
towarów umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych towarów
w sklepach i hurtowniach branży elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego, artykułów radiowo‑telewizyjnych i elektronicznych, kom‑
puterowej, sprzętu telekomunikacyjnego, promocja inwestycji w za‑
kresie telekomunikacji, organizowanie wystaw w celach handlowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, telesprzedaż (sprzedaż na te‑
lefon) w imieniu osób trzecich, telemarketing, obsługa programów
lojalnościowych, kompilacja informacji w komputerowych bazach da‑
nych, kompilacja informacji do komputerowych baz danych, zarządza‑
nie inwestycjami z zakresu Internetu i infrastruktury multimedialnej,
36 sprzedaż na kredyt, leasing, doradztwo w sprawach finansowych,
operacje i usługi finansowe, emisja i obsługa bonów wartościowych,
kart kredytowych i kart przedpłatowych w telefonii, prowadzenie roz‑
liczeń finansowych transakcji, przyjmowanie przedmiotów w depozyt,
monitoring i windykacja należności, 37 konserwacja i naprawy maszyn
biurowych i maszyn księgujących, instalowanie, konserwacja i napra‑
wy sprzętu komputerowego, instalowanie i naprawy urządzeń łączno‑
ści, w tym telefonów, usługi instalacyjne w zakresie telekomunikacji,
usługi budowlane w zakresie infrastruktury internetowej i multime‑
dialnej, 38 emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja o telekomu‑
nikacji, przesyłanie informacji, łączność przez terminale komputerowe,
przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej i dźwiękowej za pomocą
komputerów, łączność poprzez sieć światłowodową, łączność radio‑
wa, łączność telefoniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, poczta
elektroniczna, usługi połączeń i tras połączeń dla telekomunikacji, po‑
łączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko‑
munikacji, przekaz satelitarny, wypożyczanie aparatury do przesyłania
informacji, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej,
telefonia komórkowa, połączenia telefoniczne, usługi telefoniczne,
obsługa telekonferencji, telewizja kablowa, transmisja programów
telewizyjnych, wypożyczanie modemów i bramek telefonii interneto‑
wej, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia
przywoławcze za pomocą środków łączności elektronicznej, transmi‑
sja danych, przetwarzanie danych, usługi telefonii internetowej, ob‑
sługa i wynajem infolinii, usługi w zakresie infolinii serwisowych (help
desk), usługi w zakresie elektronicznych biur obsługi klienta na stro‑
nach światowej sieci rozległej (WWW), 39 dostarczanie towarów i in‑
nych przesyłek, magazynowanie dokumentów w archiwach, dystry‑
bucja energii, dystrybucja gazu, transport rurociągami, 41 produkcja
filmów, w tym filmów wideo, organizowanie i prowadzenie konferencji
i szkoleń, edukacja z zakresu informatyki i telekomunikacji, 42 odpłat‑
ne udostępnianie komputerowych baz danych, wypożyczanie kompu‑
terów, konserwacja oprogramowania komputerów, usługi w zakresie
artystycznej grafiki komputerowej, zakładanie i prowadzenie stron
WWW, obsługa sprzedaży on‑line dla sklepów internetowych, doradz‑
two w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie budowy
i analiz systemów komputerowych, usługi w zakresie badania i udo‑
skonalania nowych produktów, usługi projektowe w zakresie progra‑
mowania sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, obsługa
sprzedaży on‑line dla sklepów internetowych, ekspertyzy i badania
geologiczne w zakresie złóż gazu, poszukiwania gazu i ropy naftowej,
45 opieka prawna, obrót prawami do domen internetowych.

(111) 294389
(220) 2015 02 11
(210) 438830
(151) 2017 01 24
(441) 2015 05 25
(732) BIEDROŃ KAROLINA, Wrocław, PL.
(540) ZDROWIE NA TALERZU CATERING DIETETYCZNY
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 11.03.05, 11.03.09, 27.05.01, 29.01.03

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 29 dietetyczne artykuły spożywcze pochodzenia zwierzę‑
cego, zupy dietetyczne, dietetyczna żywność przygotowywana z ryb,
bulion i esencje zup, dietetyczne chrupki owocowe i chipsy, jogurty,
sałatki i galaretki owocowe, rodzynki, migdały, przeciery z owoców i wa‑
rzyw, dietetyczne napoje mleczne, gotowe dania składające się z mięsa,
nabiał o niskiej zawartości tłuszczu, artykuły spożywcze o niskiej zawar‑
tości cukru na bazie białka, sery typu twarogowego w wersji light, mro‑
żone owoce, suszone owoce, gotowane owoce, krojone owoce, owoce
w puszkach, warzywa mrożone, warzywa gotowane, warzywa grillo‑
wane, warzywa suszone, warzywa marynowane, pokrojone warzywa,
warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywa obrane ze skórki,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych, 43 usługi prowadzenia punktów gastronomicznych, ob‑
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringu oraz ca‑
teringu dietetycznego, prowadzenie restauracji, barów i kafeterii, usługi
w zakresie dietetycznej obsługi gastronomicznej, usługi barowe polega‑
jące na dowożeniu produktów dietetycznych i w zakresie zbilansowanej
diety, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje oferujące dania
o obniżonej zawartości cukru i tłuszczu.

(111) 294390
(220) 2015 02 02
(151) 2017 02 01
(441) 2015 05 25
(732) CHŁAPEK WOJCIECH CELIK, Lipowa, PL.
(540) no fake‑only Real Food! Healthy Doggie
(540)
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do samolotów, podwozia statków powietrznych, wojskowe pojaz‑
dy transportowe, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu,
po wodzie i po szynach, urządzenia sterujące do statków, 28 zabaw‑
ki, zwłaszcza z tworzyw sztucznych: samochody, samołoty, czołgi,
układanki, łamigłówki w postaci gier, gry planszowe, 37 projektowa‑
nie samolotów, obsługa i naprawa samolotów, instalacja, konserwa‑
cja i naprawy maszyn lotniczych, 42 doradztwo w zakresie projekto‑
wania i rozwoju sprzętu lotniczego.

(111) 294392
(220) 2015 03 03
(151) 2017 02 28
(441) 2015 06 22
(732) QQQ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) szkocka WHISKY 2010 szkocka.eu
(540)

(210) 439656

(210) 438411

(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.24, 27.05.01
(510), (511) 31 karma i pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt
domowych, pokarm dla zwierząt domowych, pasza dla zwierząt ho‑
dowlanych, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, dodatki do pasz
nie do celów leczniczych, pasza dla zwierząt tucznych, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, 35 usługi prowadzenia wyspe‑
cjalizowanych sklepów i sprzedaż detaliczna: karmy i pożywienia
dla psów, kotów i innych zwierząt domowych, sucharów dla psów,
pokarmu dla zwierząt domowych, artykułów jadalnych do żucia dla
zwierząt, usługi sprzedaży prowadzonej przez domy sprzedaży wy‑
syłkowej i przez Internet: pokarmu dla zwierząt domowych, karmy
i pożywienia dla psów, kotów i innych zwierząt domowych, paszy
dla zwierząt hodowlanych, artykułów jadalnych do żucia dla zwie‑
rząt, dodatków do pasz nie do celów leczniczych, pasz dla zwierząt
tucznych, spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt, usługi
agentów zajmujących się sprzedażą, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, udzielanie handlowych
informacji i porad konsumentom, reklama, rozpowszechnianie ogło‑
szeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
prowadzenia sprzedaży hurtowej: pokarmu dla zwierząt domowych,
karmy i pożywienia dla psów, kotów i innych zwierząt domowych,
paszy dla zwierząt hodowlanych, artykułów jadalnych do żucia dla
zwierząt, dodatków do pasz nie do celów leczniczych, pasz dla zwie‑
rząt tucznych, spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt.
(111) 294391
(220) 2015 02 11
(210) 438844
(151) 2016 08 12
(441) 2015 05 25
(732) PZL WARSZAWA‑OKĘCIE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KRUK
(540)

(531) 03.07.12, 03.07.19, 26.04.03, 26.04.15, 27.05.01
(510), (511) 12 samoloty lekkie i części zamienne, śmigła i części za‑
mienne, urządzenia i aparatura lotnicza wraz z częściami zamienny‑
mi, lotniczy sprzęt specjalny, lotnicze wyposażenie naziemne i star‑
towe, samoloty, statki powietrzne, części składowe do samolotów,
wózki, pojazdy specjalne do obsługi samolotów, fotele wyrzucane

Kolor znaku: niebieski, błękitny, biały, czarny
(531) 09.01.10, 19.01.01, 25.01.15, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 beczki drewniane, zwłaszcza dębowe do przecho‑
wywania whisky pochodzenia szkockiego, 33 whisky pochodzenia
szkockiego, 43 usługi zaopatrzenia w whisky pochodzenia szkockie‑
go, dostarczanie whisky pochodzenia szkockiego poprzez pojazdy
kateringowe, usługi gastronomiczne, usługi baru‑wszystkie wyżej
wymienione usługi dotyczące whisky pochodzenia szkockiego.
(111) 294393
(220) 2016 08 10
(210) 460142
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) KOLORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Janki, PL.
(540) klausberg
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 8 bagnety, bijaki, tarany, urządzenia do dziurkowania bi‑
letów, broń biała, brzeszczoty pił, maszynki do strzyżenia bydła,
przyrządy do ogłuszania bydła, przyrządy do cięcia, cążki do obcina‑
nia paznokci, cęgi do cięcia drutu, chochle do wina, tarcze cierne szli‑
fierskie z korundu, narzędzia do ręcznego cyklinowania, czerpaki,
chochle, ręczne przyrządy do dekantacji cieczy, elektryczne lub nie‑
elektryczne przybory do depilacji, diamenty szklarskie, gniazdowe
dłuta do otworów, dłuta kamieniarskie, dłuta wklęsłe, dłuta żłobko‑
we, dziadki do orzechów, dziurkacze, dziurkacze numerujące, etui
na brzytwy, futerały na brzytwy, frezy, zestawy do golenia, grabie,
grace, motyczki, ręczne ubijaki do gruntu, grzebienie, zgrzebła,
gwintownice ramkowe pierścieniowe, pokrętki, klucze do gwintow‑
ników, przedłużacze do korb do gwintowników, harpuny, harpuny
do łowienia ryb, pilniki igłowe, imadła, nieelektryczne krajarki do jaj,
ręczne kadzie odlewnicze, kastety, kielnie, packi metalowe, klucze
maszynowe, klucze maszynowe nastawne, kopaczki ręczne, ręczne
koparki do rowów, kopyta szewskie, ręczne kosiarki ogrodowe, kosy,
pierścienie kosy, nieelektryczne krajarki do jarzyn, nieelektryczne
krajarki do sera, przybory ręczne do kręcenia włosów, lewarki ręczne,
łapki do wyciągania gwoździ, łomy, drągi żelazne, łopatki do ogrod‑
nictwa, łopaty, maczety, maczugi, zestawy do manicure, marszpikle,
rożki szkutnicze, pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniają‑
cej, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki
do strzyżenia włosów elektryczne i nieelektryczne, miecze, młotki,
młotki do groszkowania, młotki drewniane, młotki kamieniarskie,
młotki kamienne, młotki murarskie, młotki nitownicze, młoty kowal‑
skie dwuręczne, motyki, moździerze do tłuczenia i ucierania, napina‑
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cze drutu, ręczne napinacze drutu i taśm metalowych, narzędzia
do wyciągania gwoździ, narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji,
ręczne narzędzia do niszczenia chwastów, nitownice ręczne, noże,
noże ceramiczne, noże do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny,
noże do maszynek do mięsa, noże do obcinania kopyt, nieelektrycz‑
ne noże do otwierania konserw, noże do otwierania ostryg, noże
do palet, noże do pizzy nieelektryczne, noże do warzyw, noże kowal‑
skie, noże myśliwskie, noże ogrodnicze do przycinania roślin, noże
szewskie, wyroby nożownicze, nożyce, nożyce obrzeżne, nożyce
ogrodnicze, ręczne przyrządy nożycowe, nożyczki, nożyki do okuli‑
zowania roślin, obcęgi, wycinarki do obręczy, narzędzia ręczne
do ogrodnictwa, oplatarki, oprawki wiertarskie, gniazda rozwierta‑
ków, osełki do ostrzenia inne niż części maszyn, oprawki do osełek,
osełki do ostrzenia kos, oskardy, kilofy, przyrządy do ostrzenia ostrzy,
ostrza do broni, ostrza do narzędzi, ostrza do strugów, ostrza nożyc,
ostrzarki ręczne, osełki do ostrzenia, paski do ostrzenia, przyrządy
do ostrzenia, tarcze do ostrzenia ręcznego, ośniki, otwieracze do pu‑
szek nieelektryczne, odparowalniki owadobójcze, ręczne narzędzia
do zbierania owoców, pałki policyjne, gilotynki do paznokci elek‑
tryczne lub nieelektryczne, pilniki do paznokci, polerki do paznokci
elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, pincety,
szczypce do depilacji, szczypce do wycinania skórek, piaskowniki, pil‑
niki, pilniki płytkowe do paznokci, pilśniarki, obudowy do pił ręcz‑
nych, oprawy pił ręcznych, ręczne pistolety, pistolety ręczne do wy‑
tłaczania masy uszczelniającej, pochwy do szabli, pogrzebacze,
ożogi, pompki ręczne, prostownice do włosów, przebijaki ręczne,
przecinacze, przecinaki, dłuta, przedłużacze do korb do gwintowni‑
ków, ręczne przyrządy do cięcia, punktaki ręczne, noże do rębaków,
pompki ręczne, narzędzia rolnicze ręczne, rozdrabniacze do jarzyn,
rozpylacze do środków owadobójczych, ręczne rozpylacze do środ‑
ków owadobójczych, rozwiertaki, rylce rytownicze, małe kosy, scyzo‑
ryki, sekatory nieelektryczne, krajarki do sera, siekiery, siekiery wpu‑
stowe, sierpaki, sierpy, paski ze skóry do ostrzenia brzytew, narzędzia
do skórowania zwierząt, skóry do ostrzenia, skrobaczki do czyszcze‑
nia dna łodzi, skrobaki, skrzynki uciosowe, sztućce srebrne platero‑
wane, stal narzędziowa, stal ostrzowa, stemple, sztućce stołowe
(noże, widelce i łyżki) stalowe lub srebrne, strugi, żelazka do strugów,
strugi kątniki, maszynki do strzyżenia brody, ręczne przyrządy
do strzyżenia zwierząt, szable, pochwy na szable, szczepaki, narzę‑
dzia ręczne do szczepienia drzew, szczypce do cukru, szczypce
do skracania knotów, szczypce okrągłe do zawijania, szczypce pła‑
skie, szczypce, kleszcze, ręczne przyrządy do szlifowania, ścierania,
szmergiel, tarcze ścierne szlifierskie, szpachle, szpadle, szpryce
do rozpylania środków owadobójczych, sztylety, szufelki do monet,
szydła, śrubokręty, świdry, świdry ciesielskie, świdry ręczne do drew‑
na, ręczne toczaki, ręczne tarniki, tarki, ręczne tasaki do siekania mię‑
sa, taśmy do przeciągania przewodów elektrycznych, urządzenia
do tatuowania, tłuczki do tłuczenia, kamienie do ostrzenia, toporki
do lodu, czekany, toporki, siekierki, topory ciesielskie, topory rzeźni‑
cze, przybory i urządzenia do uboju zwierząt rzeźnych, urządzenia
ręczne do zwalczania pasożytów roślin, dłutka do uszczelniania, tasa‑
ki do warzyw, węgielnice, ręczne widełki do pielenia, widły, wiertarki
piersiowe, świdry korbowe, wiertła, wiertła ręczne, wybijaki, trzpie‑
nie, ręczne wyciągarki przewodów, wycinarki jako narzędzia ręczne
nie będące maszynami, narzędzia do wytłaczania, żelazka do wytła‑
czania wzorów, gofrownice do ciast nieelektryczne, zaciski ciesielskie
i bednarskie, zalotki, żelazka do karbowania, gofrowania, żelazka
do marszczenia, żelazka do szkliwienia, glazurowania, żelazka for‑
mierskie profilowe, żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne, żyletki,
11 stelaże do abażurów, oświetlenie acetylenowe, palniki do acetyle‑
nu, wytwornice acetylenu, palniki na alkohol, aparatura destylacyjna,
aparatura i instalacje chłodnicze, armatura do pieców, elektryczne
garnki ciśnieniowe, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powie‑
trza, palniki bakteriobójcze, bidety, bojlery, elektryczne podgrzewa‑
cze do butelek dla niemowląt, grzejniki do centralnego ogrzewania,
nawilżacze do grzejników do centralnego ogrzewania, chłodnice
do cieczy, chłodnice do pieców, komory chłodnicze, pojemniki
chłodnicze, szafy chłodnicze, chłodnicze instalacje do tytoniu, insta‑
lacje i urządzenia do chłodzenia, lampki elektryczne na choinki, reku‑
peratory ciepła, wymienniki ciepła, zasobniki ciepła, czajniki elek‑
tryczne, aparatura do destylacji, kolumny destylacyjne, aparatura
do dezodoryzacji, aparatura do dezynfekcji, dmuchawy, jako części
instalacji do nawiewu, świecące numery do domów, dozowniki środ‑
ków odkażających w toaletach, urządzenia do nawadniania kropel‑
kowego, instalacje do dystrybucji wody, dywany ogrzewane elek‑
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trycznie, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne lampy, elementy
grzejne, urządzenia do filtrowania akwariów, elektryczne filtry do in‑
stalacji domowych, filtry do kawy, filtry do wody pitnej, filtry powie‑
trza do klimatyzacji, fontanny, elektryczne formy do wypiekania cia‑
sta, elektryczne formy do wypiekania wafli, frytownice elektryczne,
armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń oraz instalacji
wodnych i gazowych, bojlery gazowe, urządzenia do oczyszczania
gazu, zapalarki do gazu, zapalniczki gazowe, lampy gazowe, palniki
gazowe, generatory acetylenowe, gofrownice elektryczne, urządze‑
nia i instalacje do gotowania, lampy górnicze, grill elektryczny, grille,
grzejące płyty, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki, grzejniki do nóg,
grzejniki elektryczne, hydranty, inhalatory, urządzenia elektryczne
do robienia jogurtu, kamienie wulkaniczne przeznaczone do piecze‑
nia na rusztach, kanały kominowe, instalacje do kąpieli, podgrzewa‑
cze do kąpieli, urządzenia do kąpieli, urządzenia do kąpieli w gorą‑
cym powietrzu, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach,
urządzenia do podgrzewania kleju, miski klozetowe, koce podgrze‑
wane elektrycznie nie do celów leczniczych, kominki, kominki domo‑
we, wyciągi kominowe, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, elek‑
tryczny sprzęt kuchenny, kuźnie przenośne, lampy laboratoryjne,
palniki laboratoryjne, lady chłodnicze, lampiony, abażury do lamp,
klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp, palniki do lamp,
reflektory lamp, rury do lamp, szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa,
lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium,
lampy do układania włosów, lampy elektryczne, oprawki do lamp
elektrycznych, lampy kierunkowskazów do samochodów, lampy lu‑
minescencyjne rurowe do oświetlania, lampy łukowe, węgiel do lamp
łukowych, lampy olejowe, lampy uliczne, lampy ultrafioletowe do ce‑
lów innych niż lecznicze, lampy wyładowcze elektryczne do oświe‑
tlania, latarki, latarki kieszonkowe, latarki elektryczne, latarnie oświe‑
tleniowe, lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu,
lampy luminescencyjne oświetleniowe, aparatura do ładowania pie‑
ców, dźwigary do ładowania pieców, włókna magnezowe do oświe‑
tlenia, elektryczne urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia
do chłodzenia mleka, naczynia zbiorcze do instalacji centralnego
ogrzewania, podgrzewacze narzędzi z żelaza, natryski, prysznice,
urządzenia do nawadniania w rolnictwie, lampy nurkowe, nurnikowe
grzałki, aparatura do oczyszczania oleju, aparatura i urządzenia
do oczyszczania powietrza, urządzenia do oczyszczania ścieków, od‑
mrażacze do pojazdów, urządzenia grzejne do odmrażania szyb
w pojazdach, odpowietrzacze nieautomatyczne do parowej instalacji
grzewczej, instalacje do odsalania wody morskiej, urządzenia do od‑
wadniania organicznych artykułów spożywczych, aparatura do ody‑
miania nie do celów medycznych, elektryczne lub nieelektryczne
ogrzewacze stóp, kotły do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania
na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia elektryczne do ogrze‑
wania, żarniki elektryczne do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania
akwariów, odpowietrzniki nieautomatyczne do instalacji ogrzewania
parowego, instalacje do ogrzewania pojazdów, instalacje do ogrze‑
wania wodnego, urządzenia do opalania się, opiekacze do chleba,
osprzęt do palników gazowych, osprzęt wanien, osuszacze, urządze‑
nia i instalacje do oświetlenia, urządzenia do oświetlenia pojazdów,
oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, aparaty do suszenia
owoców, ozdobne wodotryski, popielniki do palenisk, ruszty do pa‑
lenisk, wyposażenie do palenisk, palniki, palniki do lamp, nakładki
do palników gazowych, palniki kuchenek, palniki na alkohol, palniki
naftowe, palniki olejowe, palniki tlenowowodorowe, palniki żarowe,
instalacje do wytwarzania pary, zasobniki pary, parniki, parowary
elektryczne, parowniki, pasteryzatory, aparatura do suszenia paszy,
piece inne niż do użytku laboratoryjnego, piece słoneczne, piecyki
do podgrzewania wody, wyposażenie piekarników, piekarniki, inne
niż do użytku laboratoryjnego, pisuary, zbiorniki do płuczki ustępo‑
wej, płyty grzejne, pochodnie, instalacje podgrzewaczy, podgrzewa‑
cze do kąpieli, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, instalacje
do automatycznego podlewania, poduszki elektryczne nie do celów
leczniczych, urządzenia grzejne przeciw roszeniu, zamarzaniu szyb
w pojazdach, pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, pompy ciepl‑
ne, aparatura do dezodoryzacji powietrza, instalacje do filtrowania
powietrza, sterylizatory powietrza, urządzenia do chłodzenia powie‑
trza, aparatura do kąpieli w powietrzu gorącym, aparatura na powie‑
trze gorące, kotły do prania, prasowacze parowe, zawory mieszalni‑
kowe do przewodów wodociągowych, palniki na ropę naftową,
światła do rowerów, rozpraszacze światła, rozpylacze, rożny, rury
do lamp, rury kotłowe centralnego ogrzewania, ruszty, ruszty pieco‑
we, światła do samochodów, instalacje i aparatura sanitarna, instala‑
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cje do sauny, instalacje do schładzania wody, skrzynie na lód, aparaty
do suszenia słodu, elektryczny sprzęt kuchenny, jednorazowe wo‑
reczki do sterylizacji, sterylizatory, suszarki do bielizny elektryczne,
suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy
umywalkach, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do susze‑
nia, aparatura do suszenia paszy, urządzenia do suszenia rąk, szkła
do lamp, szperacze, szuflady piecowe, szybkowary elektryczne, do‑
zowniki na środki dezynfekujące do toalet, żyrandole, termofory, ma‑
szyny do suszenia tytoniu, urządzenia do ujęcia wody, umywalki,
urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia na‑
pojów, urządzenia do kąpieli, urządzenia do oświetlania za pomocą
diod elektroluminescencyjnych, urządzenia do palenia kawy, urzą‑
dzenia do wanien z hydromasażem, ustępy przenośne, uszczelki
do kranów wodociągowych, wanny łazienkowe, wyposażenie wa‑
nien łazienkowych, wanny z wirowym ruchem wody, wyciągi wenty‑
lacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wielofunk‑
cyjne urządzenia do gotowania, urządzenia do tworzenia wirów
w wodzie, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatura
i urządzenia do uzdatniania wody, armatura regulacyjna i zabezpie‑
czająca do urządzeń wodnych, instalacje do uzdatniania wody, insta‑
lacje do zaopatrywania w wodę, sterylizatory do wody, urządzenia
do filtrowania wody, instalacje centralnego ogrzewania na wodę go‑
rącą, zbiorniki ciśnieniowe wody pod ciśnieniem, wodociągowe in‑
stalacje, wodotryski ozdobne, zamrażarki, zasobniki pary, zasuwy
kominowe, zaślepki do grzejników, zawory kanalizacyjne, zawory re‑
gulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne, zbiorniki ci‑
śnieniowe wody, zlewozmywaki, żarówki elektryczne, 21 urządzenia
rozpylające do aerozoli nie do celów medycznych, akwaria, przykry‑
cia do akwariów, ampułki szklane, balie, balony szklane, odpady ba‑
wełniane do czyszczenia, bidony, suszarki do bielizny, szczoteczki
do brwi, buteleczki, buteleczki do oleju, butelki, otwieracze do bute‑
lek, butelki chłodnicze, nieelektryczne podgrzewacze do butelek dla
niemowląt, butelki na napoje dla podróżnych, butle szklane, kopyta
do butów, prawidła, cebrzyki, cedzaki, wyroby ceramiczne dla go‑
spodarstwa domowego, deski do krojenia chleba, kosze na chleb,
łopatki do ciasta, formy do ciasta, cukiernice, przykrycia na czajni‑
czek, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, czary, prasy
do czosnku, ręczne narzędzia do czyszczenia, pakuły do czyszczenia,
ściereczki do czyszczenia, przykrywki do potraw, deski do krojenia
do kuchni, deski do prasowania, pokrowce na deski pralnicze, osłony
na doniczki nie z papieru, doniczki na kwiaty, doniczki okienne, do‑
zowniki metalowe ręczników papierowych, dozowniki mydła, do‑
zowniki papieru toaletowego, obrączki dla drobiu, durszlaki, dysze
do węży zraszających, trzepaczki nie będące maszynami do dywa‑
nów, dzbanki, nieelektryczne dzbanki do kawy, dzbanki do parzenia
kawy nieelektryczne, dziobki naczyń, nieelektryczne ekspresy
do kawy, elementy napinające do odzieży, elementy podtrzymujące
ruszt, szkło emaliowane, etui na grzebienie, figurki z porcelany, cera‑
miki, glonu lub szkła, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, flaszecz‑
ki, foremki do lodu, foremki do wycinania ciasteczek, froterki do par‑
kietów nieelektryczne, frytownice nieelektryczne, garnki, pokrywki
do garnków, zamknięcia pokrywek do garnków, garnki do gotowania
na parze nieelektryczne, garnki kuchenne, komplety garnków ku‑
chennych, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, gasidła
do świec, uchwyty toaletowe na gąbki, gąbki do celów domowych,
gąbki do makijażu, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaleto‑
we, gąsiory, gąsiory szklane, przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, grille kuchenne, grzebienie, etui na grzebienie, grzebie‑
nie elektryczne, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, haczyki
do zapinania guzików, pudełka na herbatę, sitka do herbaty, zapa‑
rzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, łapki na insekty, ircha
do czyszczenia, kieliszki do jajek, wodne aparaty do płukania jamy
ustnej, kandelabry, szklane kapsle, karafki, filtry do kawy nieelek‑
tryczne, młynki do kawy ręczne, kieliszki, klamerki, klamerki do mo‑
cowania bielizny na sznurze, klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt
domowych, pojemniki na kleje, klosze do przykrywania masła, klosze
do przykrywania sera, kolby szklane, szczotki dla koni, końcówki wy‑
lotowe i sitka do konewek, korkociągi, koryta, kosmetyczki na przy‑
bory toaletowe, kosmetyczki na przybory toaletowe mocowane
na stałe, przybory kosmetyczne, kosze do użytku domowego, kosze
na odpadki, kosze na papier, kosze na śmieci, koszyki piknikowe z na‑
czyniami, kotły, koziołki pod noże na stół, kółka na serwetki, urządze‑
nia do nadawania kształtu krawatom, nieelektryczne kruszarki
do użytku kuchennego, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucz‑
nych, kubły na śmieci, przybory kuchenne, pojemniki kuchenne, ku‑
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fle, kufle do piwa, kuwety na nieczystości dla zwierząt, podpórki,
uchwyty do kwiatów, szczotki do szkła lamp, lejki, komplety do likie‑
rów, pojemniki do lodu, wiaderka do kostek lodu, łapki do garnków,
packi na muchy, łyżki do butów, łyżki kuchenne do mieszania, łyżki
do polewania pieczeni, łyżki wazowe, majolika, ręczne urządzenia
do wytwarzania makaronów, manierki, maselniczki, miotełki do usu‑
wania kurzu z mebli, menażki, miednice, mieszadełka do koktajli,
mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, mieszarki ręczne
do sporządzania koktajli, miksery domowe nieelektryczne, miotły,
miseczki, miski, miski ze szkła, płytki zapobiegające kipieniu mleka,
młynki do użytku domowego ręczne, mopy, mydelniczki, dozowniki
mydła, naczynia na mydło, naczynia ceramiczne, naczynia do mie‑
szania koktajli, naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lodów
i mrożonych napojów, naczynia stołowe, termosy do napojów, nici
dentystyczne, nici z włókna szklanego nie do celów włókienniczych,
nieelektryczne lodówki turystyczne, przenośne wanienki dla nie‑
mowląt, nocniki, nóż piekarniczy, odkurzacze nieelektryczne, urzą‑
dzenia do odwaniania do użytku osobistego, rękawice do ogrodnic‑
twa, okładki, uchwyty na karty menu, szufelki do zbierania okruchów
ze stołu, palniki do olejki zapachowe, szkło opalowe, otwieracze
do butelek, elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania owadów,
pucharki na owoce, nieelektryczne wyciskacze do owoców do celów
domowych, pachołki do ściągania butów, talerze z papieru, uchwyty
na papier toaletowy, parowary nieelektryczne, patelnie, patery,
szczoteczki do paznokci, pędzle do golenia, stojaki na pędzle do go‑
lenia, pędzle do smarowania wypieków, słomki do picia, młynki
do pieprzu, pieprzniczki, pipety do degustacji win, pochłaniacze
dymu do użytku domowego, podkładki na stół pod naczynia
nie z papieru i nie z tkanin, przyrządy do podlewania i zraszania kwia‑
tów i roślin, ścierki do mycia podłóg, podstawki pod żelazka do pra‑
sowania, pojemniki na chleb, pojemniki na słodycze, skóra do polero‑
wania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów
domowych, materiały do polerowania i nabłyszczania, z wyjątkiem
preparatów, papieru i kamieni, polewaczki, popiersia z porcelany, te‑
rakoty lub szkła, przesiewacze popiołu do gospodarstwa domowe‑
go, porcelana, porcelana chińska, bibeloty, półmiski do jarzyn, prasy
do spodni, profitki, przepychaczki do czyszczenia odpływu, przesie‑
wacze, sita do gospodarstwa domowego, zestawy do przypraw,
przyrządy do podlewania, wanienki dla ptaków, pudełka na kanapki,
pudełka na słodycze, pudełka szklane, puszek do pudru, puderniczki,
pułapki na myszy, pułapki na szczury, rękawice do mycia samocho‑
dów, rękawice do polerowania, rękawice do prac domowych, rękawi‑
ce kuchenne, urządzenia do rozciągania rękawiczek, rondelki, tygiel‑
ki, rondle, rozdrabniacze do użytku domowego nieelektryczne,
rozpylacze do perfum, rożki do picia, elementy podtrzymujące rusz‑
ty, ruszty kuchenne, salaterki, serwetniki, serwisy zastawy stołowe,
serwisy do herbaty, serwisy do kawy, skarbonki, słoiki na herbatniki,
szklane słoje, patelnie do smażenia, solniczki, spodeczki, spryskiwa‑
cze, stalowa wełna do czyszczenia, stojaki do przypraw, stojaki stoło‑
we na gorące potrawy, stoliki, suszarki do bielizny, stojaki do suszenia
prania, syfony do wody gazowanej, szczecina świńska, szczecina
zwierzęca, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne,
materiały do szczotkarstwa, szczotki, szczotki do czyszczenia pojem‑
ników, szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń,
szczotki do obuwia, szczotki do rozsmarowywania smoły, szczotki
do szorowania, szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn,
szczotki z piór do wycierania kurzu, wata szklana inna niż do izolacji,
wyroby szklane malowane, szklane kapsle, szklane włókno krzemo‑
we inne niż do celów włókienniczych, szklane zatyczki, nici z włókna
szklanego nie do celów włókienniczych, szklanki do napojów, naczy‑
nia ze szkła, szkło, do którego wprowadzono cienkie przewodniki
elektryczne, szkło emaliowane, szkło mleczne, szkło opalowe, szkło
płaskie szlifowane, szkło sproszkowane do dekoracji, zmywaki meta‑
lowe do szorowania, szpikulce kuchenne metalowe, dzieła sztuki
z porcelany, terakoty i szkła, szybkowary nieelektryczne, szyldy z por‑
celany lub ze szkła, ściereczki do wycierania kurzu, tace do użytku
domowego, tace do użytku domowego papierowe, tace obrotowe,
talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki ku‑
chenne, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, terraria
domowe, kuchenne łyżki do polewania tłuszczu, toaletowe przybory,
torby izotermiczne, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, trze‑
paczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowe‑
go, urny, nieelektryczne formy do wypiekania wafli, wałki do ciasta
domowe, wazony, wazy do zup, wełna stalowa do czyszczenia, odpa‑
dy wełniane do czyszczenia, wiadra, wiadra płócienne, wieszaki
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na ręczniki włosie do produkcji szczotek, przyrządy do woskowania
i polerowania butów nieelektryczne, wykałaczki, pojemniki na wyka‑
łaczki, wyroby garncarskie, wyroby szczotkarskie, wyżymaczki
do mopów, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zbiorniki
termoizolacyjne, zgrzebła, zmywaki ścierne do celów kuchennych,
zraszacze, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, grzebienie dla
zwierząt, żłoby dla zwierząt, preparaty zawierające płyny wymienno‑
cieplne do chłodzenia żywności do celów gospodarstwa domowego.

(111) 294394
(220) 2016 08 10
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec, PL.
(540) Pamapol DANIE W SAM RAZ!
(540)

(210) 460159

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 24.17.04, 19.03.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon‑
serwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, kiełba‑
sy, grzyby konserwowane, bekon, flaki, kaszanka, kawior, konserwy
mięsne, konserwy rybne, korniszony, krokiety, mięso konserwowa‑
ne, mięso solone, pasztet z wątróbki, rosół, smalec, szynka, wędli‑
ny, zupy, wieprzowina, tłuszcze jadalne, przetwory z mięsa i drobiu,
dania gotowe na bazie: mięsa, drobiu, ryb, 30 mięso w cieście,
paszteciki, pasztety w cieście, przyprawy, sole wielosmakowe, sole
warzywne, sole ziołowe, musztardy, musztardy z warzywami, octy,
majonezy, majonezy smakowe, keczupy, chrzany, sosy przyprawowe,
sosy sproszkowane, sosy smakowe, sosy smakowe z warzywami, sosy
pomidorowe, sosy do sałatek, dressingi, dipy, winegrety, mieszanki
ze zbóż, mieszanki ziołowo‑warzywne, chleb, ciastka, wyroby cukier‑
nicze, piekarnicze, słodycze, lody, miód, kasze, makarony, dania i de‑
sery gotowe, mrożone i w proszku na bazie: ryżu, kasz, makaronów.
(111) 294395
(220) 2016 08 10
(210) 460161
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) Nalewka Sabały
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina, wina grzane, wódka.
(111) 294396
(220) 2016 08 10
(210) 460163
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) SABAŁA
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego ze szkła, porcela‑
ny, ceramiki i kamionki, chlebowniki, przybory i naczynia kuchenne,
w tym zastawy kuchenne, figurki ozdobne, flakony i wazony, misy,
wazy, kieliszki, karafki, dzbanki, dzbany, patery, czarki, kufle, szklan‑
ki, salaterki, cukierniczki, podgrzewacze, dozowniki, ozdoby na stół,
stojaki na serwetki, podstawki, świeczniki, szkatułki, pudełka i pude‑
łeczka, pojemniki, doniczki, artykuły upominkowe z porcelany, szkła,
kamionki i ceramiki w tym bibeloty ze szkła, kamionki, ceramiki i por‑
celany, w tym porcelany chińskiej, obrazy i malowidła ścienne z por‑
celany i ceramiki.
(111) 294397
(220) 2016 08 10
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) MIARCZYŃSKI STANISŁAW, Poznań, PL.
(540) BestSeller
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12

(210) 460165
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(510), (511) 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania.

(111) 294398
(220) 2016 08 10
(210) 460167
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Wieś Rzeczna, PL.
(540) FASTER TOOLS
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 14.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje, materiały klejące do celów przemysłowych, pre‑
paraty do lutowania, topniki do lutowania, 3 papiery i płótna ścier‑
ne, 6 kłódki, 7 tarcze diamentowe, tarcze widiowe, tarcze bez widii,
tarcze do cięcia drewna, tarcze korundowe, ściernice diamentowe,
ściernice korundowe, palniki gazowe do lutowania i zgrzewania, gię‑
cia na gorąco, opalania, wyciskacze do silikonu, ściągacze taśmowe
do mocowania ładunków, zszywacze tapicerskie i zszywki do nich,
szczotki elektryczne druciane na szlifierkę i wiertarkę, pistolety
elektryczne dozujące klej, lutownice elektryczne transformatorowe
i oporowe, 8 zestawy kluczy nasadowych składające się z grzecho‑
tek, pokręteł, przedłużek, nasadek, grzechotki, nasadki, grzechotki
do nasadek, nasadki do dokręcania i odkręcania śrub, bity do wkrę‑
cania i wykręcania wkrętów, uchwyty do mocowania bitów, klucze,
klucze płasko‑oczkowe, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze krzy‑
żakowe, klucze nastawne, klucze imbusowe, klucze fajkowe, klu‑
cze rurowe, końcówki wkrętakowe, wkrętaki, uchwyty wiertarskie,
klucze do uchwytu wiertarskiego, szczypce, młotki, siekiery, siekie‑
romłoty, kilofy, przecinaki ślusarskie, łomy, trzonki, punktaki, nożyce,
dziurkacze, piły ręczne i skrzynki uciosowe, brzeszczot do pił ręcz‑
nych, pilniki, strugi, zdzieraki, dłuta, noże, wiertła, otwornice, wyci‑
naki, gwintowniki, narzynki, szczypce do rur, obcinaki, imadła do rur,
imadła ślusarskie, ściski stolarskie, klucze do uchwytu wiertarskiego,
narzędzia ogrodnicze, szpadle, łopaty, grabie, widły, sekatory, narzę‑
dzia budowlane, kielnie, pace metalowe, przedłużacze elektryczne
listwowe, bębnowe, ogrodowe, szczotki druciane ręczne do szlifo‑
wania, nitownice ręczne do nitów aluminiowych i stalowych, nity alu‑
miniowe i stalowe, 9 miary zwijane i składane, rękawice azbestowe
do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony przed promie‑
niami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochro‑
ny przed wypadkami, prostowniki, poziomice do pomiarów, łaty po‑
miarowe, 11 lampy, lampy halogenowe, lampy LED, latarki, 12 taczki
ogrodowe, 16 pędzle, wałki malarskie, 17 węże ogrodowe, pistolety
do podlewania, złączki do węży ogrodowych, 21 miotły, zraszacze
ogrodowe, 25 buty robocze, kalosze, ubrania robocze, 35 usługi
sprzedaży hurtowej narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcz‑
nych, usługi sprzedaży hurtowej narzędzi elektrycznych i akcesoriów
do narzędzi elektrycznych, usługi sprzedaży za pośrednictwem środ‑
ków elektronicznych, zwłaszcza Internetu narzędzi ręcznych i akce‑
soriów do narzędzi ręcznych oraz narzędzi elektrycznych i akceso‑
riów do narzędzi elektrycznych.
(111) 294399
(220) 2016 08 10
(210) 460168
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Wieś Rzeczna, PL.
(540) FASTER TOOLS
(540)

(531) 14.07.07, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje, materiały klejące do celów przemysłowych, pre‑
paraty do lutowania, topniki do lutowania, 3 papiery i płótna ścierne,
6 kłódki, 7 tarcze diamentowe, tarcze widiowe, tarcze bez widii, tarcze
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do cięcia drewna, tarcze korundowe, ściernice diamentowe, ściernice
korundowe, palniki gazowe do lutowania i zgrzewania, gięcia na gorą‑
co, opalania, wyciskacze do silikonu, ściągacze taśmowe do mocowania
ładunków, zszywacze tapicerskie i zszywki do nich, szczotki elektrycz‑
ne druciane na szlifierkę i wiertarkę, pistolety elektryczne dozujące klej,
lutownice elektryczne transformatorowe i oporowe, 8 zestawy kluczy
nasadowych składające się z grzechotek, pokręteł, przedłużek, nasadek,
grzechotki, nasadki, grzechotki do nasadek, nasadki do dokręcania i od‑
kręcania śrub, bity do wkręcania i wykręcania wkrętów, uchwyty do mo‑
cowania bitów, klucze, klucze płasko‑oczkowe, klucze płaskie, klucze
oczkowe, klucze krzyżakowe, klucze nastawne, klucze imbusowe, klu‑
cze fajkowe, klucze rurowe, końcówki wkrętakowe, wkrętaki, uchwyty
wiertarskie, klucze do uchwytu wiertarskiego, szczypce, młotki, siekie‑
ry, siekieromłoty, kilofy, przecinaki ślusarskie, łomy, trzonki, punktaki,
nożyce, dziurkacze, piły ręczne i skrzynki uciosowe, brzeszczot do pił
ręcznych, pilniki, strugi, zdzieraki, dłuta, noże, wiertła, otwornice, wy‑
cinaki, gwintowniki, narzynki, szczypce do rur, obcinaki, imadła do rur,
imadła ślusarskie, ściski stolarskie, klucze do uchwytu wiertarskiego,
narzędzia ogrodnicze, szpadle, łopaty, grabie, widły, sekatory, narzędzia
budowlane, kielnie, pace metalowe, przedłużacze elektryczne listwowe,
bębnowe, ogrodowe, szczotki druciane ręczne do szlifowania, nitowni‑
ce ręczne do nitów aluminiowych i stalowych, nity aluminiowe i stalo‑
we, 9 miary zwijane i składane, rękawice azbestowe do ochrony przed
wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi
do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, pro‑
stowniki, poziomice do pomiarów, łaty pomiarowe, 11 lampy, lampy
halogenowe, lampy LED, latarki, taczki ogrodowe, 12 taczki ogrodowe,
16 pędzle, wałki malarskie, 17 węże ogrodowe, pistolety do podlewania,
złączki do węży ogrodowych, 21 miotły, zraszacze ogrodowe, 25 buty
robocze, kalosze, ubrania robocze, 35 usługi sprzedaży hurtowej narzę‑
dzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych, usługi sprzedaży hur‑
towej narzędzi elektrycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych,
usługi sprzedaży za pośrednictwem środków elektronicznych, zwłasz‑
cza internetu narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych oraz
narzędzi elektrycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych.

(111) 294400
(220) 2016 08 11
(210) 460178
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice, PL.
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE ECO STEELER WODNY PREPARAT
MYJĄCO ODTŁUSZCZAJĄCY DO STALI I MASZYN WWW.CHEMTEX.
COM.PL
(540)

Kolor znaku: niebieski, złoty, biały
(531) 01.01.01, 01.01.05, 25.01.15, 26.04.05, 26.04.10, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 1 rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie wody
do użytku w procesach produkcyjnych, płyny odtłuszczające stoso‑
wane w procesach produkcyjnych, środki odtłuszczające [nie do ce‑
lów gospodarstwa domowego], rozpuszczalniki odtłuszczające
do użytku w procesach produkcyjnych, chemiczne środki odtłuszcza‑
jące do stosowania w procesach produkcyjnych, środki chemiczne
odtłuszczające do stosowania w przemysłowych procesach produk‑
cyjnych, chemikalia czyszczące, odtłuszczacze oparte na oleju cytry‑
nowym do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne
do użytku przy usuwaniu osadów z metali, preparaty rozpuszczające
tłuszcz stosowane w procesach przemysłowych, chemiczne środ‑
ki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, 3 środki
czyszczące, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące do usu‑
wania plam, preparaty myjące, 39 dystrybucja [transport] towarów
drogą lądową.
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(111) 294401
(220) 2016 08 11
(210) 460182
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) LATARENKA
(540)

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, elek‑
tryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycz‑
nych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych
do celów medycznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papie‑
rosów elektronicznych do celów medycznych, płyny (liquidy) do na‑
pełniania wkładów (kartridży) do celów medycznych, 34 papierosy
elektroniczne lub elektryczne, papierosy beztytoniowe, elektryczne
i elektroniczne papierosy beztytoniowe, ampułki do beztytonio‑
wych papierosów elektronicznych, wkłady (kartridże) do beztyto‑
niowych papierosów elektronicznych, płyny (liquidy) do napełniania
wkładów (kartridży), filtry do beztytoniowych papierosów elektro‑
nicznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośred‑
nictwem Internetu artykułów dla palaczy, w tym papierosów elek‑
tronicznych i akcesoriów do papierosów elektronicznych, płynów,
wkładów, ampułek, filtrów do papierosów elektronicznych, papiero‑
sów beztytoniowych, usługi promocji i reklamy artykułów dla pala‑
czy, w tym papierosów elektronicznych i akcesoriów do papierosów
elektronicznych, płynów, wkładów, ampułek, filtrów do papierosów
elektronicznych, papierosów beztytoniowych.
(111) 294402
(220) 2016 08 11
(210) 460184
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) MECH TROLA
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, elek‑
tryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycz‑
nych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych
do celów medycznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papie‑
rosów elektronicznych do celów medycznych, płyny (liquidy) do na‑
pełniania wkładów (kartridży) do celów medycznych, 34 papierosy
elektroniczne lub elektryczne, papierosy beztytoniowe, elektryczne
i elektroniczne papierosy beztytoniowe, ampułki do beztytonio‑
wych papierosów elektronicznych, wkłady (kartridże) do beztyto‑
niowych papierosów elektronicznych, płyny (liquidy) do napełniania
wkładów (kartridży), filtry do beztytoniowych papierosów elektro‑
nicznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośred‑
nictwem Internetu artykułów dla palaczy, w tym papierosów elek‑
tronicznych i akcesoriów do papierosów elektronicznych, płynów,
wkładów, ampułek, filtrów do papierosów elektronicznych, papiero‑
sów beztytoniowych, usługi promocji i reklamy artykułów dla pala‑
czy, w tym papierosów elektronicznych i akcesoriów do papierosów
elektronicznych, płynów, wkładów, ampułek, filtrów do papierosów
elektronicznych, papierosów beztytoniowych.
(111) 294403
(220) 2016 08 11
(210) 460185
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) ŻÓŁTY BOLEC
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(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, elek‑
tryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycz‑
nych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych do ce‑
lów medycznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papierosów
elektronicznych do celów medycznych, płyny (liquidy) do napełniania
wkładów (kartridży) do celów medycznych, 34 papierosy elektroniczne
lub elektryczne, papierosy beztytoniowe, elektryczne i elektroniczne
papierosy beztytoniowe, ampułki do beztytoniowych papierosów elek‑
tronicznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papierosów elek‑
tronicznych, płyny (liquidy) do napełniania wkładów (kartridży), filtry
do beztytoniowych papierosów elektronicznych, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu artykułów dla
palaczy, w tym papierosów elektronicznych i akcesoriów do papierosów
elektronicznych, płynów, wkładów, ampułek, filtrów do papierosów
elektronicznych, papierosów beztytoniowych, usługi promocji i rekla‑
my artykułów dla palaczy, w tym papierosów elektronicznych i akce‑
soriów do papierosów elektronicznych, płynów, wkładów, ampułek,
filtrów do papierosów elektronicznych, papierosów beztytoniowych.
(111) 294404
(220) 2016 08 11
(210) 460186
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) DRAGON
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, elek‑
tryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycz‑
nych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych do ce‑
lów medycznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papierosów
elektronicznych do celów medycznych, płyny (liquidy) do napełniania
wkładów (kartridży) do celów medycznych, 34 papierosy elektroniczne
lub elektryczne, papierosy beztytoniowe, elektryczne i elektroniczne
papierosy beztytoniowe, ampułki do beztytoniowych papierosów elek‑
tronicznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papierosów elek‑
tronicznych, płyny (liquidy) do napełniania wkładów (kartridży), filtry
do beztytoniowych papierosów elektronicznych, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu artykułów dla
palaczy, w tym papierosów elektronicznych i akcesoriów do papierosów
elektronicznych, płynów, wkładów, ampułek, filtrów do papierosów
elektronicznych, papierosów beztytoniowych, usługi promocji i rekla‑
my artykułów dla palaczy, w tym papierosów elektronicznych i akce‑
soriów do papierosów elektronicznych, płynów, wkładów, ampułek,
filtrów do papierosów elektronicznych, papierosów beztytoniowych.
(111) 294405
(220) 2016 08 11
(210) 460187
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) LEŚNA ŻABA
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12

Nr 8/2017

(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, elek‑
tryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycz‑
nych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych
do celów medycznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papie‑
rosów elektronicznych do celów medycznych, płyny (liquidy) do na‑
pełniania wkładów (kartridży) do celów medycznych, 34 papierosy
elektroniczne lub elektryczne, papierosy beztytoniowe, elektryczne
i elektroniczne papierosy beztytoniowe, ampułki do beztytonio‑
wych papierosów elektronicznych, wkłady (kartridże) do beztyto‑
niowych papierosów elektronicznych, płyny (liquidy) do napełniania
wkładów (kartridży), filtry do beztytoniowych papierosów elektro‑
nicznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośred‑
nictwem Internetu artykułów dla palaczy, w tym papierosów elek‑
tronicznych i akcesoriów do papierosów elektronicznych, płynów,
wkładów, ampułek, filtrów do papierosów elektronicznych, papiero‑
sów beztytoniowych, usługi promocji i reklamy artykułów dla pala‑
czy, w tym papierosów elektronicznych i akcesoriów do papierosów
elektronicznych, płynów, wkładów, ampułek, filtrów do papierosów
elektronicznych, papierosów beztytoniowych.

(111) 294406
(220) 2016 08 11
(210) 460190
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) LODZIARA
(540)

Kolor znaku: biały, błękitny
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, elek‑
tryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycz‑
nych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych
do celów medycznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papie‑
rosów elektronicznych do celów medycznych, płyny (liquidy) do na‑
pełniania wkładów (kartridży) do celów medycznych, 34 papierosy
elektroniczne lub elektryczne, papierosy beztytoniowe, elektryczne
i elektroniczne papierosy beztytoniowe, ampułki do beztytonio‑
wych papierosów elektronicznych, wkłady (kartridże) do beztyto‑
niowych papierosów elektronicznych, płyny (liquidy) do napełniania
wkładów (kartridży), filtry do beztytoniowych papierosów elektro‑
nicznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośred‑
nictwem Internetu artykułów dla palaczy, w tym papierosów elek‑
tronicznych i akcesoriów do papierosów elektronicznych, płynów,
wkładów, ampułek, filtrów do papierosów elektronicznych, papiero‑
sów beztytoniowych, usługi promocji i reklamy artykułów dla pala‑
czy, w tym papierosów elektronicznych i akcesoriów do papierosów
elektronicznych, płynów, wkładów, ampułek, filtrów do papierosów
elektronicznych, papierosów beztytoniowych.
(111) 294407
(220) 2016 08 11
(210) 460191
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) FERMENT KIŚCIA
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, elek‑
tryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycz‑
nych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych
do celów medycznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papie‑
rosów elektronicznych do celów medycznych, płyny (liquidy) do na‑
pełniania wkładów (kartridży) do celów medycznych, 34 papierosy

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

elektroniczne lub elektryczne, papierosy beztytoniowe, elektryczne
i elektroniczne papierosy beztytoniowe, ampułki do beztytonio‑
wych papierosów elektronicznych, wkłady (kartridże) do beztyto‑
niowych papierosów elektronicznych, płyny (liquidy) do napełniania
wkładów (kartridży), filtry do beztytoniowych papierosów elektro‑
nicznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośred‑
nictwem Internetu artykułów dla palaczy, w tym papierosów elek‑
tronicznych i akcesoriów do papierosów elektronicznych, płynów,
wkładów, ampułek, filtrów do papierosów elektronicznych, papiero‑
sów beztytoniowych, usługi promocji i reklamy artykułów dla pala‑
czy, w tym papierosów elektronicznych i akcesoriów do papierosów
elektronicznych, płynów, wkładów, ampułek, filtrów do papierosów
elektronicznych, papierosów beztytoniowych.

(111) 294408
(220) 2016 08 11
(210) 460192
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) BALONOWY
(540)

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, elek‑
tryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycz‑
nych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych
do celów medycznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papie‑
rosów elektronicznych do celów medycznych, płyny (liquidy) do na‑
pełniania wkładów (kartridży) do celów medycznych, 34 papierosy
elektroniczne lub elektryczne, papierosy beztytoniowe, elektryczne
i elektroniczne papierosy beztytoniowe, ampułki do beztytonio‑
wych papierosów elektronicznych, wkłady (kartridże) do beztyto‑
niowych papierosów elektronicznych, płyny (liquidy) do napełniania
wkładów (kartridży), filtry do beztytoniowych papierosów elektro‑
nicznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośred‑
nictwem Internetu artykułów dla palaczy, w tym papierosów elek‑
tronicznych i akcesoriów do papierosów elektronicznych, płynów,
wkładów, ampułek, filtrów do papierosów elektronicznych, papiero‑
sów beztytoniowych, usługi promocji i reklamy artykułów dla pala‑
czy, w tym papierosów elektronicznych i akcesoriów do papierosów
elektronicznych, płynów, wkładów, ampułek, filtrów do papierosów
elektronicznych, papierosów beztytoniowych.
(111) 294409
(220) 2016 08 11
(210) 460193
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) MAM GO FPYSKU
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, elek‑
tryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycz‑
nych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych
do celów medycznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papie‑
rosów elektronicznych do celów medycznych, płyny (liquidy) do na‑
pełniania wkładów (kartridży) do celów medycznych, 34 papierosy
elektroniczne lub elektryczne, papierosy beztytoniowe, elektryczne
i elektroniczne papierosy beztytoniowe, ampułki do beztytonio‑
wych papierosów elektronicznych, wkłady (kartridże) do beztyto‑
niowych papierosów elektronicznych, płyny (liquidy) do napełniania
wkładów (kartridży), filtry do beztytoniowych papierosów elektro‑
nicznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośred‑
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nictwem Internetu artykułów dla palaczy, w tym papierosów elek‑
tronicznych i akcesoriów do papierosów elektronicznych, płynów,
wkładów, ampułek, filtrów do papierosów elektronicznych, papiero‑
sów beztytoniowych, usługi promocji i reklamy artykułów dla pala‑
czy, w tym papierosów elektronicznych i akcesoriów do papierosów
elektronicznych, płynów, wkładów, ampułek, filtrów do papierosów
elektronicznych, papierosów beztytoniowych.

(111) 294410
(220) 2016 08 11
(210) 460194
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice, PL.
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE ECO MAX WODNY PREPARAT
MYJĄCO ODTŁUSZCZAJĄCY DO STALI I MASZYN WWW.CHEMTEX.
COM.PL
(540)

Kolor znaku: niebieski, złoty, biały
(531) 01.01.01, 26.04.06, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie wody
do użytku w procesach produkcyjnych, płyny odtłuszczające stoso‑
wane w procesach produkcyjnych, środki odtłuszczające [nie do ce‑
lów gospodarstwa domowego], rozpuszczalniki odtłuszczające
do użytku w procesach produkcyjnych, chemiczne środki odtłuszcza‑
jące do stosowania w procesach produkcyjnych, środki chemiczne
odtłuszczające do stosowania w przemysłowych procesach produk‑
cyjnych, chemikalia czyszczące, odtłuszczacze oparte na oleju cytry‑
nowym do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne
do użytku przy usuwaniu osadów z metali, preparaty rozpuszczające
tłuszcz stosowane w procesach przemysłowych, chemiczne środ‑
ki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, 3 środki
czyszczące, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące do usu‑
wania plam, preparaty myjące, 39 dystrybucja [transport] towarów
drogą lądową.
(111) 294411
(220) 2016 08 11
(210) 460203
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) COLOVE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 01.15.15, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, elek‑
tryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycz‑
nych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych
do celów medycznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papie‑
rosów elektronicznych do celów medycznych, płyny (liquidy) do na‑
pełniania wkładów (kartridży) do celów medycznych, 34 papierosy
elektroniczne lub elektryczne, papierosy beztytoniowe, elektryczne
i elektroniczne papierosy beztytoniowe, ampułki do beztytonio‑
wych papierosów elektronicznych, wkłady (kartridże) do beztyto‑
niowych papierosów elektronicznych, płyny (liquidy) do napełniania
wkładów (kartridży), filtry do beztytoniowych papierosów elektro‑
nicznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośred‑
nictwem Internetu artykułów dla palaczy, w tym papierosów elek‑
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tronicznych i akcesoriów do papierosów elektronicznych, płynów,
wkładów, ampułek, filtrów do papierosów elektronicznych, papiero‑
sów beztytoniowych, usługi promocji i reklamy artykułów dla pala‑
czy, w tym papierosów elektronicznych i akcesoriów do papierosów
elektronicznych, płynów, wkładów, ampułek, filtrów do papierosów
elektronicznych papierosów beztytoniowych.

(111) 294412
(220) 2016 08 11
(210) 460204
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) CEBULAKI STRAWNIKA
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, elek‑
tryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycz‑
nych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych
do celów medycznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papie‑
rosów elektronicznych do celów medycznych, płyny (liquidy) do na‑
pełniania wkładów (kartridży) do celów medycznych, 34 papierosy
elektroniczne lub elektryczne, papierosy beztytoniowe, elektryczne
i elektroniczne papierosy beztytoniowe, ampułki do beztytonio‑
wych papierosów elektronicznych, wkłady (kartridże) do beztyto‑
niowych papierosów elektronicznych, płyny (liquidy) do napełniania
wkładów (kartridży), filtry do beztytoniowych papierosów elektro‑
nicznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośred‑
nictwem Internetu artykułów dla palaczy, w tym papierosów elek‑
tronicznych i akcesoriów do papierosów elektronicznych, płynów,
wkładów, ampułek, filtrów do papierosów elektronicznych, papiero‑
sów beztytoniowych, usługi promocji i reklamy artykułów dla pala‑
czy, w tym papierosów elektronicznych i akcesoriów do papierosów
elektronicznych, płynów, wkładów, ampułek, filtrów do papierosów
elektronicznych papierosów beztytoniowych.
(111) 294413
(220) 2016 08 11
(210) 460206
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) LOLITKA
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.05
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, elek‑
tryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycz‑
nych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych
do celów medycznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papie‑
rosów elektronicznych do celów medycznych, płyny (liquidy) do na‑
pełniania wkładów (kartridży) do celów medycznych, 34 papierosy
elektroniczne lub elektryczne, papierosy beztytoniowe, elektryczne
i elektroniczne papierosy beztytoniowe, ampułki do beztytonio‑
wych papierosów elektronicznych, wkłady (kartridże) do beztyto‑
niowych papierosów elektronicznych, płyny (liquidy) do napełniania
wkładów (kartridży), filtry do beztytoniowych papierosów elektro‑
nicznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośred‑
nictwem Internetu artykułów dla palaczy, w tym papierosów elek‑
tronicznych i akcesoriów do papierosów elektronicznych, płynów,
wkładów, ampułek, filtrów do papierosów elektronicznych, papiero‑
sów beztytoniowych, usługi promocji i reklamy artykułów dla pala‑
czy, w tym papierosów elektronicznych i akcesoriów do papierosów
elektronicznych, płynów, wkładów, ampułek, filtrów do papierosów
elektronicznych papierosów beztytoniowych.

(111) 294414
(220) 2016 08 11
(151) 2017 01 16
(441) 2016 09 26
(732) TRYLSKI MATEUSZ, Częstochowa, PL.
(540) V invictus
(540)

Nr 8/2017
(210) 460228

(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci
do pojazdów, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, wózki dzie‑
cięce spacerowe, pokrycia wózków dziecięcych, budki do wózków
dziecięcych, budki do wózków dziecięcych spacerowych, 20 meble,
meble dla dzieci, łóżka, łóżeczka dziecięce, kołyski, przewijaki dla nie‑
mowląt, materace, chodziki dla dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, figurki
[statuetki] z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, kojce dla dzieci,
wyroby koszykarskie, kwietniki [meble], lustra [meble], poduszki, po‑
ściel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynie [paki] niemetalowe, śpiwo‑
ry, leżaki, 24 bielizna stołowa niepapierowa, bielizna pościelowa, koce,
bielizna kąpielowa [z wyjątkiem odzieży], chusteczki do nosa z mate‑
riałów tekstylnych, firanki, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych,
tkaniny, materiały tekstylne nietkane, moskitiery, narzuty na łóżka,
pledy podróżne, płótno do przewijania niemowląt, pokrycie na mate‑
race, poszewki na poduszki, poszewki na kołdry, prześcieradła [tkani‑
ny], pościel, ręczniki tekstylne, serwetki tekstylne, tworzywa sztuczne
[substytuty tkanin], 28 balony do zabawy, domki dla lalek, wózki dla
lalek, wózki do zabawy, gry automatyczne lub na żetony, huśtawki,
karty do gry, ubranka dla lalek, łóżka dla lalek, układanki [puzzle], gry,
zabawki, klocki do zabawy, meble do domków dla lalek, konie na bie‑
gunach [zabawki], zabawki bujane, pojazdy [zabawki], sanki, 35 usługi
agencji importowo‑eksportowych, usługi pośrednictwa w handlu, za‑
rządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo‑
wych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsu‑
mentom [punkty informacji konsumenckiej], zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze‑
daży detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów,
mianowicie, wózków dla dzieci, fotelików bezpieczeństwa dla dzieci
do pojazdów, mebli, mebli dla dzieci, materaców, wyrobów koszykar‑
stwa, poduszek, pościeli, śpiworów, leżaków, bielizny stołowej, bielizny
pościelowej, bielizny kąpielowej, firanek, zasłon, tkanin, materiałów
tekstylnych nietkanych, pościeli, ręczników tekstylnych, gier, zabawek
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w skle‑
pie lub hurtowni lub poprzez stronę internetową.
(111) 294415
(220) 2016 08 11
(210) 460231
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) Novartis AG, Basel, CH.
(540) REDWAL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie preparaty
sercowo‑naczyniowe.
(111) 294416
(220) 2016 08 11
(210) 460239
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: szary, złoty, czarny
(531) 07.01.01, 06.07.25, 26.11.02, 24.09.05, 03.06.06, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
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(111) 294417
(220) 2016 08 11
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) HUTCHINSON, Paryż, FR.
(540) We make it possible HUTCHINSON
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 460240

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 rury i rurki metalowe, zaciski metalowe i metalowe
klipsy mocujące, 7 pasy transmisyjne (z wyłączeniem tych do po‑
jazdów lądowych), 12 wyroby z gumy, wyroby gumowe lub z mate‑
riałów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego, czyli
pasy transmisyjne (części do pojazdów lądowych), przedłużacze
(części do pojazdów lądowych), koła pasowe (części do pojazdów
lądowych ), sprzęgła kierunkowe (części do pojazdów lądowych),
połączenia transmisji (części do pojazdów lądowych), amortyzatory
i ich części (części do pojazdów lądowych ), łączniki elastyczne (czę‑
ści do pojazdów lądowych ), oprawy do silników samochodowych
(części do pojazdów lądowych ), opony do rowerów, motorowerów
i skuterów, dętki rurowe, opony.
(111) 294418
(220) 2016 08 11
(210) 460241
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) The Glenglassaugh Distillery Company Limited, Newbridge, GB.
(540) GLENGLASSAUGH
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyłączeniem piwa), alkohole
wysokoprocentowe.
(111) 294419
(220) 2016 08 11
(210) 460242
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Old Gruzia
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, szary, brązowy, bordowy, beżowy
(531) 27.05.01, 26.11.02, 24.09.05, 03.06.06, 05.03.16, 29.01.15,
06.07.25, 07.01.01
(510), (511) 29 produkty mleczne, masło, produkty masłopodobne,
twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery, pro‑
dukty seropodobne, serki, serki kremowe, serki homogenizowane, ser‑
ki topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsia‑
dłe mleko, napoje mleczne, desery mleczne, serwatka, kefir, maślanka,
bakalie i ich mieszanki, mięso, wyroby mięsne, przetwory mięsne, wę‑
dliny, wyroby wędliniarskie, podroby, wyroby podrobowe, konserwy
mięsne i rybne, konserwy mięsno‑warzywne, ekstrakty mięsne, sosy
mięsne, wyroby garmażeryjne z mięsa i podrobów, pasztety, galaretki
mięsne, krokiety, zupy i składniki do przyrządzania zup, flaki, koncen‑
traty obiadowe, przetwory warzywne, przetwory owocowe, sałatki
warzywne, sałatki owocowe, soki warzywne i owocowe do gotowa‑
nia, kompoty owocowe, owoce i warzywa konserwowane, suszone
i gotowane, pikle, składniki warzywne do sporządzania zup, galaretki
owocowe, konfitury, dżemy, potrawy z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny,
owoców i warzyw‑wszystkie wymienione pochodzące z Gruzji, 33 na‑
poje alkoholowe i wina pochodzące z Gruzji.
(111) 294420
(220) 2016 08 11
(210) 460244
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
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(540)
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 07.01.01, 06.07.25, 29.01.06
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(111) 294421
(220) 2015 01 05
(210) 437408
(151) 2016 03 04
(441) 2015 04 27
(732) ROZYNEK WIESŁAW P.P.H.U. EUROWOLLE, Wałbrzych, PL.
(540) lanaamore
(510), (511) 10 bielizna rehabilitacyjna, bielizna pościelowa do celów
leczniczych, materace i poduszki do celów leczniczych, boty i skar‑
pety do celów leczniczych, gorsety do celów leczniczych, 24 bielizna
domowa, bielizna stołowa, bielizna pościelowa, poszwy zastępujące
śpiwory, kapy, narzuty, pledy, materiały tekstylne, dżerseje, tkaniny
bawełniane, lniane, wełniane i elastyczne, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary na stronie internetowej wyspecjali‑
zowanej w sprzedaży bielizny pościelowej, śpiworów, kap, narzut,
pledów, reklama i promocja towarów i usług za pośrednictwem In‑
temetu, 40 usługi bieliźniarskie, pikowanie tkanin, obrębianie tkanin,
usługi w zakresie szycia opakowań z tworzyw sztucznych.
(111) 294422
(220) 2015 01 05
(210) 437436
(151) 2016 03 04
(441) 2015 04 27
(732) ROZYNEK WIESŁAW P.P.H.U. EUROWOLLE, Wałbrzych, PL.
(540) LanaAmore
(540)

Kolor znaku: różowy, jasnoróżowy, brązowy, biały
(531) 02.09.01, 03.04.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 bielizna rehabilitacyjna, bielizna pościelowa do celów
leczniczych, materace i poduszki do celów leczniczych, boty i skar‑
pety do celów leczniczych, gorsety do celów leczniczych, 24 bielizna
domowa, bielizna stołowa, bielizna pościelowa, poszwy zastępujące
śpiwory, kapy, narzuty, pledy, materiały tekstylne, dżerseje,tkaniny
bawełniane, lniane, wełniane i elastyczne, 40 usługi bieliźniarskie.
pikowanie tkanin, obrębianie tkanin, usługi w zakresie szycia opako‑
wań z tworzyw sztucznych.
(111) 294423
(220) 2015 03 20
(210) 440474
(151) 2016 05 11
(441) 2015 07 06
(732) GAWKOWSKA EWA, SZCZĘSNA MAŁGORZATA EG INVEST
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) La Métamorphose
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, 26 dodatki do odzieży, 35 działalność agen‑
tów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wy‑
robów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, sprzedaż de‑
taliczna odzieży i dodatków do odzieży prowadzona przez domy
sprzedaży wysyłkowej lub Internet, pozostała sprzedaż detaliczna
odzieży i dodatków do odzieży prowadzona w niewyspecjalizowa‑
nych sklepach, sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków.
(111) 294424
(151) 2016 03 22

(220) 2015 04 29
(441) 2015 08 17

(210) 441964
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(732) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole, PL.
(540) Agro Region Klaster
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 09.01.10, 26.04.01, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego,
rekrutacja personelu, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i organizowanie działalności gospodarczej, badanie
i analiza rynku, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, po‑
moc w zakresie zarządzania, zrzeszanie się firm, instytucji, przedsię‑
biorstw handlowych lub przemysłowych, organizowanie powiązań
firm, instytucji, przedsiębiorstw w zakresie kooperacji tworząc sieć
powiązań, komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie
plikami, 41 publikowanie książek, czasopism, tekstów, organizowa‑
nie, obsługa i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów,
zjazdów, warsztatów, szkoleń, nauczanie i poradnictwo, 42 nauko‑
we i techniczne usługi, badania oraz projektowanie, przemysłowa
analiza i badanie usług, prace badawczo rozwojowe oraz doradz‑
two w branży rolniczej, prace badawczo rozwojowe oraz doradztwo
w branży chemicznej, prace badawczo rozwojowe oraz doradztwo
w ochronie środowiska, informatyzacja i wdrożenia, działania in‑
nowacyjne na rzecz rozwoju gospodarki oraz ochrony środowiska,
doradztwo i pośrednictwo w zakresie własności przemysłowej,,
45 usługi w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, zna‑
ków towarowych, wzorów przemysłowych, usługi w zakresie licen‑
cjonowania własności przemysłowej, usługi prawnicze, ekspertyzy
prawne,.
(111) 294425
(220) 2015 10 14
(210) 448065
(151) 2016 06 03
(441) 2016 01 18
(732) REINFUSS ROBERT HRM CONSULTING, Szyce, PL.
(540) Value View
(510), (511) 9 programy komputerowe [software ładowalny], 35 wy‑
szukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodar‑
czy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopa‑
trzeniowe dla osób trzecich [zakupy 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 udzie‑
lania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie ho‑
telami, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, pomoc w zarządza‑
niu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi, zestawienia statystyczne, przygotowywanie zeznań po‑
datkowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biu‑
rowego, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
dekorowanie wystaw sklepowych, agencje importowo‑eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów,
analizy rynkowe, audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargu publicznego, wynajem automatycznych dystrybutorów,
badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, ba‑
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn
i urządzeń dla biur, biura pośrednictwa pracy, usługi porównywania
cen, dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie w mediach produk‑
tów dla handlu detalicznego, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, powielanie dokumentów, doradztwo specjali‑
styczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzą‑
dzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospo‑
darczą, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], usługi impresa‑
riów w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodar‑
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czej edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy,
fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet [dla osób trzecich],
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
handlowe wyceny, administrowanie hotelami, impresariat w działal‑
ności artystycznej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do kom‑
puterowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość, mar‑
keting, maszynopisanie‑uaktualnianie materiałów reklamowych, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej
modeling (usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy),
obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, rozpo‑
wszechnienie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, opracowywanie
CV dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing (doradztwo handlowe), poszukiwa‑
nia w zakresie patronatu, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, organizacja pokazów mody w celach promocyj‑
nych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie naby‑
wania usług telekomunikacyjnych, powielanie dokumentów, pozy‑
skiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi prenumeraty
czasopism dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro‑
jektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, kolportaż próbek, usługi związane z przenoszeniem przed‑
siębiorstwa, usługi przeglądu prasy, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, przygotowanie listy płac, public relations, publiko‑
wanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama radiowa,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki,
próbki), reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tek‑
stów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału rekla‑
mowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywa‑
nie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi
sekretarskie sortowanie danych w bazach komputerowych, publiko‑
wanie sponsorowanych tekstów, sporządzanie sprawozdań rachun‑
kowych promocja sprzedaży dla osób trzecich, statystyczne zestaw
i zestawienia, usługi stenograficzne, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, tworzenie reklamo‑
wych i sponsorowanych tekstów, telefoniczne udzielanie informacji
dla nieobecnych abonentów, telemarketing, transkrypcja formy wia‑
domości i komunikatów, uaktualnianie materiałów reklamowych, za‑
robkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
dla osób trzecich, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsu‑
mentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi menedżerskie dla
sportowców, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w zakresie naby‑
wania usług telekomunikacyjnych, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, wynajem bilbordów (tablic reklamowych), wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dys‑
trybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek .

(111) 294426
(220) 2016 08 11
(210) 460245
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Old Gruzia
(540)

(531) 29.01.06, 27.05.01, 07.01.01, 06.07.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe i wina pochodzące z Gruzji.
(111) 294427
(220) 2016 08 11
(210) 460246
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH PROMET, Sosnowiec, PL.
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(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.13.25, 29.01.01, 26.01.18
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, oraz urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycz‑
nej, w tym zwłaszcza: przyciski sterownicze, przyciski sterownicze po‑
wrotne, przyciski sterownicze pokrętne, przyciski sterownicze zamko‑
we, przyciski sterownicze podświetlane, przyciski wandaloodporne,
przyciski dłoniowe ryglowane awaryjne, napędy przycisków sterow‑
niczych, elementy łączeniowe przycisków sterowniczych, elementy
podświetlające przycisków sterowniczych, akcesoria do przycisków
sterowniczych, lampki sygnalizacyjne, lampki sygnalizacyjne diodowe,
lampki sygnalizacyjne żarówkowe, wskaźniki sygnalizacyjne diodowe,
wskaźniki z wyświetlaczem TFT, sygnalizatory dźwiękowe, mierniki ta‑
blicowe cyfrowe, kasety sterownicze do instalacji elektrycznych i ma‑
szyn, łączniki krańcowe, łączniki miniaturowe, łączniki dźwigienkowe,
łączniki linkowe, łączniki miniaturowe z napędem ręcznym, łączniki
krzywkowe, łączniki do wbudowania, ręczne ostrzegacze pożarowe,
przyciski oddymiania, przyciski blokowane, 35 agencje eksportowo
‑importowe, eksport, import, sprzedaż hurtowa i detaliczna także w sie‑
ci lokali oraz za pośrednictwem Internetu urządzeń i przyrządów: po‑
miarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, oraz urządzeń i przyrządów
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowa‑
nia i regulacji energii elektrycznej, 36 dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa hal produkcyjnych, wynajmowanie powierzchni biurowych,
37 instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn, wykonywanie i rege‑
neracja form wtryskowych i odlewniczych, wykonywanie i regeneracja
narzędzi do obróbki plastycznej, 40 obróbka mechaniczna elementów
metalowych i z tworzyw sztucznych, obróbka plastyczna elementów
metalowych i tworzyw sztucznych, przetwórstwo tworzyw sztucznych,
42 badania techniczne, opracowanie projektów technicznych, pomiary
wielkości elektrycznych i geometrycznych, prace badawczo‑rozwojowe,
projektowanie opakowań, wzornictwo przemysłowe, 44 usługi rehabili‑
tacyjne dla osób niewidomych i innych niepełnosprawnych.
(111) 294428
(220) 2016 08 11
(210) 460247
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 29.01.12, 26.01.05, 24.09.05, 03.06.06, 05.03.16
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(111) 294429
(220) 2016 08 11
(210) 460248
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Sweet Home
(540)

Kolor znaku: czerwony, złoty, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.01.09
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(111) 294430
(220) 2016 08 11
(210) 460250
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE.
(540) MESSIDOR
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i le‑
śnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania roślin, chemicz‑
ne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, pre‑
paraty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania
nasion, środki powierzchniowo czynne, naturalne lub sztuczne che‑
mikalia stosowane jako seksualne przynęty lub środki do oszałamia‑
nia owadów, 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insek‑
tycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(111) 294431
(220) 2016 08 11
(210) 460252
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SALAMON ARKADIUSZ, Kraków, PL.
(540) asesko
(510), (511) 9 alarmy, anteny, audiowizualne urządzenia dydaktyczne,
chipy [układy scalone], czytniki [sprzęt przetwarzania danych], czytniki
kodów kreskowych, drukarki komputerowe, druty [przewody] elek‑
tryczne, druty [przewody] telefoniczne, dyski magnetyczne, gniazdka,
wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], instalacje elektryczne, in‑
terfejsy komputerowe [informatyka], kable elektryczne, kable koncen‑
tryczne, kable optyczne [światłowody], zakodowane magnetycznie
karty magnetyczne, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, klawiatury komputerowe, komputero‑
we urządzenia peryferyjne, komputery, drukarki do komputerów, kom‑
putery przenośne, komputery przenośne [podręczne], magnetyczne
karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych, maszty do anten
bezprzewodowych, materiały na przewody instalacji elektrycznych,
mikroprocesory, modemy, monitory [hardware komputerowy], moni‑
tory [programy komputerowe], myszy [informatyka], nadajniki [tele‑
komunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, napędy dyskowe
[informatyka], napędy dysków do komputera, magnetyczne nośniki
informacji, optyczne nośniki informacji, oprogramowanie komputero‑
we, nagrane, optyczne nośniki danych, optyczne włókna przewodzą‑
ce promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, podkładki pod myszy komputerowe, przewodniki
elektryczne, przewody elektryczne, skanery [informatyka], sprzęt kom‑
puterowy, taśmy magnetyczne, stacje taśm magnetycznych dla kom‑
puterów, słuchawki telefoniczne, telefoniczne urządzenia nadawcze,
telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telefony przenośne,
układy scalone, urządzenia telefoniczne, wtyczki, gniazdka i inne kon‑
takty [złącza elektryczne], zaciski przewodów [elektryczność], zespoły
nadawcze [telekomunikacja], zestawy głośnomówiące do telefonów,
złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złączki [elek‑
tryczność], 38 komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów ko‑
mórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefo‑
niczna, nadawanie bezprzewodowe, poczta elektroniczna, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, łączność za po‑
mocą telefonów, informacja o telekomunikacji, łączność poprzez termi‑
nale komputerowe, transfer strumieniowy danych, transmisja plików
cyfrowych, transmisja satelitarna, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputero‑
wą za pośrednictwem telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych
[telekomunikacja], usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne, usługi
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urzą‑
dzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie [opra‑
cowywanie] wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja
danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowe‑
go, programowanie komputerowe, projektowanie systemów kompu‑
terowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych komputero‑
wych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w za‑
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kresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie opro‑
gramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania kom‑
puterowego, projektowanie systemów komputerowych, udostępnianie
miejsca na serwerach [strony internetowe], usługi doradcze w dziedzi‑
nie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technolo‑
gii telekomunikacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting].

Nr 8/2017

(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnic‑
twie, ogrodnictwie, w tym dodatki chemiczne zmniejszające emisję
szkodliwych substancji, w szczególności roztwór amoniaku, stoso‑
wany również do produkcji nawozów, 42 usługi doradcze z zakresu
ochrony powietrza.

(111) 294436
(220) 2016 08 12
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice, PL.
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE
(540)

(210) 460277

(111) 294432
(220) 2016 08 12
(210) 460258
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) Pulsar
(540)

Kolor znaku: żołty, niebieski, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 44 usługi doradcze z dziedziny
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 294433
(220) 2016 08 12
(210) 460259
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) Pulrea
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 44 usługi doradcze z dziedziny
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 294434
(220) 2016 08 12
(210) 460260
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) PULNOx
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rol‑
nictwa, ogrodnictwa, w tym chemiczne dodatki do procesów spa‑
lania, zmniejszające emisję substancji szkodliwych, w szczególności
roztwór mocznika, wykorzystywany również przy produkcji żywic
syntetycznych, nawozów sztucznych, 42 usługi doradcze w zakresie
ochrony powietrza.
(111) 294435
(220) 2016 08 12
(210) 460261
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) LIKAM WODA AMONIAKALNA
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 26.11.01, 27.05.01

Kolor znaku: jasnozielony, jasnoniebieski, niebieski, zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.13.25, 26.01.06
(510), (511) 1 rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie wody
do użytku w procesach produkcyjnych, płyny odtłuszczające stoso‑
wane w procesach produkcyjnych, środki odtłuszczające [nie do ce‑
lów gospodarstwa domowego], rozpuszczalniki odtłuszczające
do użytku w procesach produkcyjnych, chemiczne środki odtłusz‑
czające do stosowania w procesach produkcyjnych, środki che‑
miczne odtłuszczające do stosowania w przemysłowych procesach
produkcyjnych, chemiczne środki czyszczące do stosowania w pro‑
cesach przemysłowych, chemikalia czyszczące, preparaty chemiczne
do użytku przy usuwaniu osadów z metali, preparaty rozpuszczające
tłuszcz stosowane w procesach przemysłowych, 2 preparaty ochron‑
ne do metali, 3 środki czyszczące, środki czyszczące do metalu, środ‑
ki czyszczące do usuwania plam, preparaty myjące, 39 dystrybucja
[transport] towarów drogą lądową.
(111) 294437
(220) 2016 08 12
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) GIANT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) GIANT MEBLE
(510), (511) 20 meble.

(210) 460303

(111) 294438
(220) 2016 09 16
(210) 460315
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) Groprinosin
‑Pobudza układ odpornościowy do walki
z wirusami!
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, 16 publikacje i ulotki rekla‑
mowe, 35 prezentowanie produktów w mediach.
(111) 294439
(220) 2016 08 12
(210) 460324
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) WILCZYŃSKI PIOTR, KNEZ PAWEŁ PP SPÓŁKA CYWILNA,
Kielce, PL.
(540) garett
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz sprze‑
daży wysyłkowej prowadzonej przez domy wysyłkowe lub Internet
w zakresie towarów w postaci: słuchawek, głośników, kamer i inne‑
go sprzętu elektronicznego, a także w zakresie towarów w postaci
zegarów, zegarków elektronicznych i części do nich oraz okularów
i gogli 3d i gogli / okularów VR, power banków, baterii przenośnych,
słuchawki, słuchawki elektroniczne, słuchawki bluetooth, słuchawki
bezprzewodowe, słuchawki przewodowe, słuchawki z mikrofonem,
słuchawki do aparatów telefonicznych, pokrowce na słuchawki, słu‑
chawki douszne, słuchawki nauszne, głośniki przewodowe i bezprze‑
wodowe, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych,
głośniki komputerowe, głośniki samochodowe, głośniki przenośne,
okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary 3D, gogle 3d, okulary vr,
etui na okulary, kamery, kamery przemysłowe, kamery samochodo‑
we, kamery sportowe, power banki, baterie przenośne, hulajnogi
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elektryczne, małe pojazdy elektryczne, smartfony, telefony komór‑
kowe, folie do telefonów komórkowych, akcesoria do telefonów ko‑
mórkowych, zegary i zegarki mechaniczne oraz części do nich, ze‑
gary i zegarki elektroniczne oraz części do nich, paski i bransoletki
do zegarków, etui na zegarki, smartwatche i zegarki z funkcją telefo‑
nu.

(111) 294440
(220) 2016 08 13
(210) 460326
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) KOŁODZIEJSKI STANISŁAW JAN, Łask, PL.
(540) PROYAMA
(510), (511) 25 dresy, bluzy, spodnie dresowe, koszulki, czapki,
odzież gimnastyczna, podkoszulki, 41 doradztwo zawodowe w za‑
kresie kształcenia, gimnastyka
‑instruktaż, kluby zdrowia, klub
‑nauczanie, kształcenie praktyczne przez pokazy, obozy sportowe,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, seminariów,
organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów spor‑
towych, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie.
(111) 294441
(220) 2016 08 13
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) KOŁODZIEJSKI STANISŁAW JAN, Łask, PL.
(540)
(540)

(210) 460327

Kolor znaku: czerwony
(531) 02.01.30, 26.01.01, 23.01.05, 25.03.15
(510), (511) 25 dresy, bluzy, spodnie dresowe, koszulki, czapki,
odzież gimnastyczna, podkoszulki, 41 doradztwo zawodowe w za‑
kresie kształcenia, gimnastyka
‑instruktaż, kluby zdrowia, klub
‑nauczanie, kształcenie praktyczne przez pokazy, obozy sportowe,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, seminariów,
organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów spor‑
towych, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie.
(111) 294442
(220) 2012 05 09
(151) 2015 05 14
(441) 2012 08 13
(732) BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) F1 POWER
(540)

(210) 400201

Kolor znaku: czarny, złoty, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 4 materiały palne wytworzone z drewna i roślin energe‑
tycznych, brykiety materiałów palnych, granulowane trociny, wióry
i odpady drzewne, biopaliwa stałe, granulowane paliwo do pieców
i kotłów.
(111) 294443
(220) 2013 02 19
(151) 2014 06 30
(441) 2013 06 10
(732) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) TT‑tuff‑tape
(540)

(210) 410717

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne
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do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w bu‑
downictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowe‑
go, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi,
taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, worki
z tworzywa sztucznego, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni
między płytkami ceramicznymi, 19 niemetalowe materiały budowlane,
szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe
elementy konstrukcyjne, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemeta‑
lowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe
dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, nie‑
metalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończe‑
niowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki nieme‑
talowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, filc dla budownictwa,
materiały wiążące do produkcji brykietów, panele prefabrykowanych
ścianek działowych, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma‑
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla
budownictwa, silikony, masy szpachlowe, niemetalowymi płytami bu‑
dowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo‑kartonowymi, taśmy zbroją‑
ce w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z two‑
rzywa sztucznego, taśmy z polichlorku winylu (PCV), taśmy z włókna
szklanego, taśmy z celulozy, taśmy z akrylanów przewidziane do za‑
tapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych,
gipsowo‑wapiennych, w zaprawach murarskich, tynki gipsowe do izo‑
lacji akustycznej i cieplnej, gips, tynki gipsowe ogniochronne, prefa‑
brykowane elementy niemetalowe, płyty gipsowe, płyty gipsowo
‑kartonowe, płyty gipsowo‑włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane
włóknami, płyty sufitowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budow‑
lanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo‑kartonowych, płyt sufitowych,
siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania
płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo‑kartonowych,
folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane
w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kom‑
pozytowych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompo‑
zytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi,
strzyżem tekstylnym lub bawełnianym do użytku w budownictwie, ta‑
śmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe ma‑
larskie, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie,
taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane w bu‑
downictwie, 35 prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów
internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami:
artykuły i narzędzia dla budownictwa, środki chemiczne przeznaczone
dla budownictwa, środki chemiczne do napowietrzania i konserwacji
betonu, środki do konserwacji cegieł i ceramiki z wyjątkiem farb i lakie‑
rów, preparaty konserwujące stosowane murarstwie, środki chemiczne
do czyszczenia kominów, chemikalia organiczne do czyszczenia, żywi‑
ce syntetyczne w stanie surowym, kleje przemysłowe, kleje dla budow‑
nictwa, masy klejące i montażowe dla budownictwa, rozpuszczalniki
do lakierów, plastyfikatory, materiały ognioodporne, spoiwa do beto‑
nu, cegieł i ceramiki, silikony, spoiwa, kity, lepiki, materiały przylepne
do celów przemysłowych, żywice sztuczne w stanie surowym, farby,
pokosty, lakiery, pigmenty, bejce, rozcieńczalniki do farb i do lakierów,
spoiwa do farb, preparaty do konserwacji drewna, preparaty antykoro‑
zyjne, tworzywa sztuczne półprzetworzone, substancje do izolacji i po‑
włoki izolacyjne do izolacji przeciwwilgociowej i cieczoszczelnej do bu‑
dynków i budowli betonowych i żelbetowych, substancje do izolacji
i powłoki izolacyjne stosowane do nakładania na posadzki przemysło‑
we, substancje i powłoki do zabezpieczania powierzchni betonowych
poziomych i pionowych w budynkach przemysłu spożywczego, żywice
naturalne w stanie surowym, budowlane materiały metalowe, elemen‑
ty szkieletowych konstrukcji metalowych do montażu płyt budowla‑
nych niemetalowych, płyt gipsowych, płyt gipsowo‑kartonowych, płyt
gipsowo‑włóknowych, płyt sufitowych, narożniki i profile metalowe,
przeznaczone do wykończeń budowlanych, łączniki mechaniczne
metalowe, zwłaszcza wkręty, kołki, kształtki, wieszaki przeznaczone
do konstrukcji metalowych do mocowania i montażu płyt gipsowych,
płyt gipsowo‑kartonowych, płyt gipsowo‑włóknowych, niemetalowe
materiały budowlane, niemetalowe elementy konstrukcyjne, ścianki
metalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe
płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe rury i elementy do rur,
niemetalowe elementy wykończenia dachów, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończe‑
niowe, niemetalowe podłogi, niemetalowe pokrycia ścian, terakota,
wykładziny niemetalowe dla budownictwa, okrycia i powłoki niemeta‑
lowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, panele prefabrykowanych
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ścianek działowych, kleje na bazie gipsu, masy szpachlowe wykończe‑
niowe, materiały do spoinowania, taśmy zbrojące, wstęgi z papiero‑
wego materiału zbrojącego przewidziane do zatapiania w masie szpa‑
chlowej, tynki i zaprawy gipsowe, tynki i zaprawy gipsowo‑wapienne,
zaprawy murarskie, tynki gipsowe do izolacji akustycznej i cieplnej,
tynki gipsowe ognioochronne, prefabrykowane elementy niemeta‑
lowe, płyty cementowe, płyty gipsowe, płyty gipsowo‑kartonowe,
płyty gipsowo‑włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami,
płyty sufitowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt
gipsowych, płyt gipsowo‑kartonowych, płyt sufitowych, taśmy, kleje
i spoiwa przeznaczone dla przemysłu i budownictwa, farby, pokosty,
lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, papier,
karton, taśmy papierowe stosowane w budownictwie, folie ochronne,
artykuły ochronne dla budownictwa, tektura budowlana, worki folio‑
we, taśmy metalowe dla budownictwa, taśmy akustyczne, taśmy alu‑
miniowe, taśmy antypoślizgowe, taśmy ochronne, taśmy klejące, taśmy
maskujące, taśmy uszczelniające, przyrządy malarskie, artykuły i narzę‑
dzia malarskie, dla budownictwa, wiadra, narzędzia ręczne dla budow‑
nictwa, narzędzia dla ogrodnictwa, artykuły ścierne dla budownictwa,
narzędzia ścierne dla budownictwa, przybory i narzędzia glazurnicze,
przybory i narzędzia do tapetowania, narzędzia do cięcia, zaopatrzo‑
ne w ostrze, narzędzia i przybory miernicze dla budownictwa, narzę‑
dzia i przybory czyszczące dla budownictwa, uszczelki, żyłki, sznurki,
siatki, wiertła, przybory i narzędzia tapicerskie, taśmy z materiałów
kompozytowych i bawełny stosowane w budownictwie, taśmy z ma‑
teriałów kompozytowych i tworzyw sztucznych, pokryte materiałami
tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym, taśmy ochronne
niemetalowe i z tworzyw sztucznych, taśmy niemetalowe malarskie,
taśmy dekoracyjne niemetalowe i z tworzyw sztucznych stosowane
w budownictwie, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, taśmy papierowe
ochronne stosowane w budownictwie, niemetalowe taśmy pakowe,
worki z tworzyw sztucznych.

(111) 294444
(220) 2013 04 12
(210) 412985
(151) 2014 05 16
(441) 2013 07 22
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) CK Puławy CENTRUM KOMPETENCJI
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, ulotki, reklamy, wydruki, recepty, prospekty,
billboardy, broszury oraz inne nie wymienione rodzaje drukowanych
publikacji, 35 reklama w tym przygotowywanie i rozpowszechnianie
materiałów z zakresu tematyki rolnej, agrokultury i ochrony natural‑
nego środowiska, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej
z zakresu rolnictwa, agrokultury i ochrony naturalnego środowiska,
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń i podobnego
typu zgromadzeń edukacyjno‑popularyzatorskich z zakresu tematyki
rolnej, agrokultury i ochrony naturalnego środowiska, 42 usługi w za‑
kresie wykonywania prac badawczo‑rozwojowych, ekspertyzy z za‑
kresu tematyki rolnej, agrokultury i ochrony naturalnego środowiska.
(111) 294445
(220) 2014 02 02
(210) 424369
(151) 2015 03 12
(441) 2014 05 12
(732) JURCZAK SEBASTIAN FIRMA JUBILERSKA, Kamień
Pomorski, PL.
(540) JUBILERIA
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 17.02.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, 35 usługi marketingo‑
we, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi
agencji importowo‑eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia skupu
i sprzedaży w sklepach, salonach jubilerskich oraz za pośrednictwem
strony internetowej towarów takich jak: metale szlachetne i nieszla‑
chetne, biżuteria, wyroby jubilerskie, zegary i zegarki, portfele i port‑
monetki, paski do zegarków, artykuły papiernicze, papier i torebki
do pakowania, ozdobne pudełka kartonowe i papierowe, papier fir‑
mowy, wizytówki firmowe, metki papierowe do biżuterii i zegarków,
pióra, długopisy, ołówki, naboje do piór, środki do czyszczenia biżu‑
terii.

(111) 294446
(220) 2014 04 01
(210) 426922
(151) 2015 07 03
(441) 2014 07 21
(732) EPIKUCHNIA, KATARZYNA I BARTOSZ RYGALIK SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, PL.
(540) epi KUCHNIA
(540)

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 294447
(220) 2014 10 06
(210) 434154
(151) 2015 09 29
(441) 2015 01 19
(732) ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH EL
‑ Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa, PL.
(540) EL‑ Q
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przełączania, przekształcania i regulacji
energii elektrycznej, stacje transformatorowe, 11 rozdzielnice śred‑
niego napięcia, rozdzielnice niskiego napięcia, szafki wolnostojące,
rozdzielcze niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego, złącza kablowe
niskiego napięcia.
(111) 294448
(220) 2014 12 02
(210) 436332
(151) 2015 12 21
(441) 2015 03 16
(732) BRUKSZO AGNIESZKA BRANDU AGNIESZKA BRUKSZO
COACHING, Warszawa, PL.
(540) BrandU
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa‑
nie i prowadzenie seminariów, pisanie tekstów innych niż reklamo‑
wych, publikacja tekstów innych niż reklamowych, poradnictwo za‑
wodowe.
(111) 294449
(220) 2014 12 28
(210) 437261
(151) 2015 11 13
(441) 2015 04 13
(732) PIXONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) pixonet
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towa‑
rów: sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, akcesoria kompu‑
terowe, elektronika użytkowa oraz akcesoria do niej, komputerowe
urządzenia peryferyjne, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki
oraz czytniki danych, artykuły foto‑oraz video-, programy cyfrowe,
gry komputerowe, książki elektroniczne, urządzenia do łączności
bezprzewodowej oraz akcesoria do nich, magnetyczne, cyfrowe no‑
śniki danych, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, tele‑
fony i centrale telefoniczne, telefony komórkowe, elektronika użyt‑
kowa, przenośne odtwarzacze muzyczne, urządzenia do łączności
bezprzewodowej, komputerowe materiały eksploatacyjne, papier
do kserokopiarek, drukarek, książki, czasopisma, artykuły RTV i AGD,
artykuły papiernicze oraz biurowe, usługi skomputeryzowanego
zarządzania plikami, usługi sortowania danych w bazach kompute‑
rowych, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administro‑
wanie działalności handlowej, usługi doradcze w zakresie franchisin‑
gu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowy‑
mi, punktami usługowymi, sklepami‑detalicznymi, hurtowymi, inter‑
netowymi.
(111) 294450
(220) 2015 01 07
(210) 437451
(151) 2015 12 11
(441) 2015 04 27
(732) TOR ANDRZEJ STUDIO KOMPUTEROWE TORTECH,
Warszawa, PL.
(540) TORTECH
(510), (511) 16 książki, czasopisma.
(111) 294451
(220) 2015 02 24
(210) 439395
(151) 2015 11 06
(441) 2015 06 08
(732) FISCHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom, PL.
(540) FISCHER
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 klasery do znaczków, monet i banknotów, akcesoria
filatelistyczne i numizmatyczne, katalogi znaczków pocztowych, mo‑
net i banknotów, wydawnictwa kolekcjonerskie.
(111) 294452
(220) 2015 03 23
(210) 440550
(151) 2016 01 28
(441) 2015 07 06
(732) MIKOŁAJCZAK ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) bułka z szynką
(510), (511) 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów
zwłaszcza takich jak żywność, napoje i wyroby tytoniowe pozwalają‑
ce nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie, także interne‑
towym.
(111) 294453
(220) 2015 03 27
(151) 2016 02 15
(441) 2015 07 06
(732) SANEO SPÓŁKA AKCYJNA, POZNAŃ, PL.
(540) MeeDY
(540)
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przez internet, informacje bankowe, 42 projektowanie i tworzenie
systemów komputerowych, komputery (programowanie), instalacje
oprogramowania komputerowego, dostarczanie [opracowywanie]
wyszukiwarek internetowych, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, wypożyczanie i sprzedaż oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, utrzymywanie
i tworzenie stron internetowych dla osób trzecich, usługi podmio‑
tów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, udostępnianie miej‑
sca na serwerach [strony internetowe], wypożyczanie serwerów
[hosting], usługi IT dla podmiotów rynku medycznego (np. lekarzy,
placówek medycznych) i ubezpieczeniowego, 44 opieka zdrowotna,
pomoc medyczna, usługi telemedyczne, organizacja usług medycz‑
nych.

(111) 294454
(220) 2015 03 27
(210) 440747
(151) 2016 01 14
(441) 2015 07 06
(732) ICR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) icr
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, wy‑
cena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], ubez‑
pieczenia zdrowotne, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
informacja o ubezpieczeniach, likwidacja szkód w ubezpieczeniach,
orzecznictwo medyczne dla potrzeb ubezpieczeń, ocena ryzyka dla
potrzeb ubezpieczeń (underwriting), informacja o ubezpieczeniach,
42 projektowanie i tworzenie systemów komputerowych, kompute‑
ry (programowanie), instalacje oprogramowania komputerowego,
dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, kon‑
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypoży‑
czanie i sprzedaż oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, utrzymywanie i tworzenie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor‑
matyki, udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe],
wypożyczanie serwerów [hosting], usługi IT dla podmiotów rynku
medycznego (np. lekarzy, placówek medycznych) i ubezpieczenio‑
wego, 44 opieka zdrowotna, pomoc medyczna, usługi telemedycz‑
ne, organizacja usług medycznych.
(111) 294455
(220) 2015 04 13
(210) 441295
(151) 2017 01 26
(441) 2015 08 03
(732) JĘDRUSIK KINGA CARAMELLA‑MODA, Częstochowa, PL.
(540) CaramellaModa
(540)

(210) 440746

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia zdrowotne, informacja o ubezpiecze‑
niach, likwidacja szkód w ubezpieczeniach, orzecznictwo medycz‑
ne dla potrzeb ubezpieczeń, ocena ryzyka dla potrzeb ubezpieczeń
(underwriting), ubezpieczenia, banki z dostępem bezpośrednim np.

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.02.01, 26.02.03, 26.04.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, wyroby z metali szlachetnych lub pokryte nimi: figur‑
ki, dzieła sztuki, emblematy, medaliony, druty‑nici, biżuteria, ozdoby
do obuwia, pudełka, popiersia, posągi, spinki do krawatów, szpilki
do mankietów, zegary, zegarki na rękę, szpilki ozdobne, biżuteria
i wyroby jubilerskie, przyrządy do mierzenia czasu, 18 walizy, torby
podróżne, torby, torebki, portfele i inne artykuły służące do przeno‑
szenia, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe i wyroby
z tych materiałów takie jak: skóra kozia, skóra bydlęca, skóra synte‑
tyczna, skóra wyprawiona, wyroby rymarskie, parasole i parasolki,
25 odzież, obuwie i nakrycia głowy.
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(111) 294456
(220) 2015 04 13
(210) 441329
(151) 2017 02 08
(441) 2015 08 03
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Newport
(510), (511) 19 kostka brukarska, kształtki odwodnieniowe dla pod‑
łoży z kostki brukarskiej‑wszystkie wymienione artykuły jako bar‑
wione oraz w kolorze z naturalnego betonu, mozaikowe kształtki
brukarskie z betonu szlachetnego i z kamienia szlachetnego, płyty
betonowe, płyty o strukturze kamienia, płyty kamienne i z kamienia
sztucznego, płyty o strukturze kamienia w technologii wet‑cast, pa‑
lisady betonowe, krawężniki i obrzeża betonowe, płyty chodnikowe,
elementy betonowe murów oporowych, terakota, kształtki odwod‑
nieniowe dla podłoży z kostki brukarskiej, płyty i bloki z piaskowca,
kamień, piaskowiec dla budownictwa, materiały nawierzchniowe,
elewacyjne i wykończeniowe, dekory.
(111) 294457
(220) 2015 04 20
(210) 441619
(151) 2017 01 26
(441) 2015 08 03
(732) OCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Zielona Góra, PL.
(540) OCX
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 16 taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użyt‑
ku domowego, etykiety nie z materiału tekstylnego, nalepki, naklejki
jako materiały piśmienne, 18 nosidełka do noszenia dzieci, 25 apasz‑
ki i chustki, bandany na szyję, czapki jako nakrycia głowy, kamizelki,
kombinezony jako odzież, koszule, odzież dla automobilistów, odzież
wodoodporna, podkoszulki, rękawiczki, szale i szaliki, szarfy, trykoty
jako ubrania, wyprawka dziecięca jako ubrania, 28 balony do zaba‑
wy, modele pojazdów przeskalowane, pluszowe zabawki, 35 pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi zaopatrze‑
nia osób trzecich poprzez zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, sprzedaż na rzecz osób trzecich pozwalająca na‑
bywcy wygodnie oglądać i kupować w sklepie także internetowym
oraz hurtowni towarów: taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, etykiety nie z materiału tekstylnego, na‑
lepki, naklejki jako materiały piśmienne, nosidełka do noszenia dzie‑
ci, apaszki i chustki, bandany naszyję, czapki jako nakrycia głowy,
kamizelki, kombinezony jako odzież, koszule, odzież dla automobili‑
stów, odzież wodoodporna, podkoszulki, rękawiczki, szale i szaliki,
szarfy, trykoty jako ubrania, wyprawka dziecięca jako ubrania, em‑
blematy: ozdobne, nie z metali szlachetnych, numery startowe, pom‑
pony, wstęgi do dekorowania, balony do zabawy, modele pojazdów
przeskalowane, pluszowe zabawki, 36 administrowanie nierucho‑
mościami, agencje badające kredytową zdolność, agencje celne,
agencje mieszkaniowe i nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, anali‑
zy finansowe, banki z dostępem bezpośrednim np. przez internet,
bankowość oszczędnościowa także hipoteczna, biura informacji kre‑
dytowej, czeki podróżne i ich emisja, depozyty sejfowe, depozyty
kosztowności i przedmiotów wartościowych, doradztwo w sprawach
finansowych, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa majątku
nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy do celów po‑
datkowych, emisja: bonów wartościowych, czeków podróżnych, kart
kredytowych, factoring, finansowe inwestycje, doradztwo w spra‑
wach ubezpieczeniowych i w zakresie długów, informacje finanso‑
we, fundusze zabezpieczające, giełdowe pośrednictwo i notowania,
informacje i operacje bankowe, kapitałowe inwestycje, lokaty i trans‑
fery elektroniczne, karty debetowe i kredytowe i ich emisja oraz ob‑
sługa, kaucje gwarancyjne, kredytowanie ratalne i pod zastaw, likwi‑
dacja przedsiębiorstw i usługi finansowe, lokaty kapitału, maklerstwo,
notowania giełdowe, operacje: bankowe, finansowe, walutowe, ope‑
racje rozrachunkowości finansowej, organizacja zbiórek, oszacowa‑
nie i wycena majątku nieruchomego, pośrednictwo w zastawach,
pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacja‑
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mi, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, powiernicze
usługi, pośrednictwo w pozwoleniach na emisję dwutlenku węgla,
pożyczki, sponsorowanie finansowe, ściąganie: należności, czynszu,
świadczenia emerytalne, transakcje finansowe, tworzenie funduszy
inwestycyjnych, ubezpieczenia: na życie, morskie, od pożarów, zdro‑
wotne, doradztwo i informacja, umowy kredytowe połączone
ze sprzedażą ratalną, usługi aktuariuszy, weryfikacja czeków, wycena
drewna na pniu, wycena finansowa: ubezpieczenia, banków, nieru‑
chomości, wełny, wycena kosztów naprawy, wycena: nieruchomości,
numizmatów, biżuterii, dzieł sztuki, wymiana pieniędzy, wynajmo‑
wane pomieszczeń biurowych i nieruchomości, zarządzanie finansa‑
mi także płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich,
37 bieżnikowanie opon, budowa falochronów, budowa i konserwa‑
cja rurociągów, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów
i sklepów targowych, budownictwo: przemysłowe, podwodne, por‑
towe, ciesielstwo, czyszczenie odzieży, czyszczenie budynków
od wewnątrz i od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszcze‑
nie kominów, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja,
dezynfekcja, doradztwo inżynieryjne w budownictwie, eliminacja
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, infor‑
macja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, insta‑
lowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie
i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz‑
nych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa alarmów
przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłod‑
nictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowa‑
nie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konser‑
wacja i naprawy komputerów, instalowanie, konserwacja oraz
naprawy maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, kon‑
serwacja i naprawy palników, konserwacja i naprawy sejfów, konser‑
wacja mebli, konserwacja, czyszczenie i naprawy futer, konserwacja,
czyszczenie i reperacja skór, lakierowanie, malowanie także znaków,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, mon‑
taż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż urzą‑
dzeń kuchennych, murowanie, mycie pojazdów, mycie samochodów,
nadzór budowlany, napełnianie pojemników z tonerem, naprawa
aparatów fotograficznych, naprawa obuwia, naprawa odzieży, napra‑
wa parasoli także przeciwsłonecznych, naprawa pomp, naprawa
zamków, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, naprawy
i konserwacja skarbców, naprawy podwodne, naprawy stolarskie
mebli, naprawy tapicerskie, niszczenie szkodników innych niż w rol‑
nictwie, nitowanie, obsługa basenów kąpielowych, obsługa i napra‑
wa samochodów także powypadkowych, obsługa i naprawa samolo‑
tów, obsługa pojazdów, oczyszczanie dróg, odnawianie dzieł sztuki,
odnawianie instrumentów muzycznych, pranie i prasowanie bielizny
także pościelowej, pranie na sucho, prasowanie parowe odzieży, re‑
generacja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja
mebli, renowacja odzieży, renowacja powłok cynowych, roboty wy‑
dobywcze w górnictwie, rozbiórka budynków, smarowanie pojaz‑
dów, studnie i ich wiercenie, szlifowanie przy użyciu pumeksu,
sztuczne naśnieżanie, tapetowanie, tapicerowanie mebli, układanie
nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi eksploatacji kamie‑
niołomów, usługi hydrauliczne, usługi stacji obsługi samochodów,
usługi stoczniowe, usługi zegarmistrzowskie, wiercenie szybów ole‑
jowych lub gazowych, wulkanizacja i naprawy opon, wynajem bul‑
dożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wyna‑
jem sprzętu do oczyszczania dróg, wypożyczanie maszyn
do czyszczenia, wyważanie opon, zabezpieczanie przed korozją tak‑
że pojazdów, zabezpieczanie przed wilgocią w budownictwie,
39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie
korespondencji i przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie pa‑
czek, dostarczanie towarów jako zaopatrzenie, dostarczanie towa‑
rów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja energii także
prądu elektrycznego, dystrybucja gazet, dystrybucja wody, fracht
także przewóz towarów i pośrednictwo, frankowanie przesyłek
pocztowych, holowanie, pilotowanie, informacja o transporcie i o ru‑
chu drogowym, logistyka transportu, magazynowanie elektronicz‑
nych nośników danych lub dokumentów, magazynowanie i informa‑
cja o magazynowaniu, maklerstwo transportowe i okrętowe,
organizowanie wycieczek także morskich, pakowanie: towarów, pro‑
duktów, prezentów, pomoc drogowa w przypadku awarii samocho‑
du także holowanie, prowadzenie parkingów i wynajmowanie miejsc
na parkingi oraz miejsc parkingowych, przechowywanie łodzi, prze‑
noszenie, przewóz bagaży, przewożenie ładunków, przewóz samo‑
chodami ciężarowymi, ratownictwo okrętowe i akcje ratunkowe, re‑
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zerwowanie miejsc na podróże, transport mebli, transport
podróżnych, transport: kolejowy, powietrzny, promowy, transport
przedmiotów wartościowych także samochodami opancerzonymi,
transport w akcjach ratunkowych, usługi przeprowadzki, usługi ła‑
mania lodu, usługi butelkowania, usługi kierowców, usługi osób to‑
warzyszących podróżnym, usługi transportowe autobusowe, wynaj‑
mowanie garaży, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów,
wypożyczanie dzwonów nurkowych także kesonów, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wypożyczanie lodówek i zamrażarek,
wypożyczanie łodzi i statków, wypożyczanie: pojazdów, samocho‑
dów, samochodów wyścigowych, wypożyczanie samolotów, wypo‑
życzanie skafandrów dla nurków, wypożyczanie wagonów: kolejo‑
wych silnikowych, towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich,
wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, załadunek statków,
zwiedzanie turystyczne, 41 chronometria na imprezach sportowych,
cyrki, doradztwo zawodowe i porady w zakresie edukacji lub kształ‑
cenia, edukacja i nauczanie oraz informacje o nich, fotografia, fotore‑
portaże, gimnastyka i instruktaż, informacja o imprezach rozrywko‑
wych, informacja o rekreacji i wypoczynku, kursy instruktażowe,
karaoke i usługi związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, kom‑
pozycje muzyczne jako usługi, komputerowe przygotowanie mate‑
riałów do publikacji, konferencje, seminaria, sympozja, zjazdy i kon‑
gresy oraz ich organizowanie i obsługa, kształcenie praktyczne
i pokazy, kultura fizyczna, lunaparki, montaż taśm wideo, nagrywa‑
nie filmów na taśmach wideo i filmowanie, nauczanie religii, naucza‑
nie także korespondencyjne, nocne kluby, obsługa pól golfowych,
obsługa sal kinowych, organizacja wystaw związanych z kulturą lub
edukacją, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, orga‑
nizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organi‑
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów edu‑
kacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych, organizo‑
wanie przyjęć, organizowanie spektakli i impresariat, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów
sportowych, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamo‑
wych, postsynchronizacja, pozowanie dla artystów, producenckie
usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, pro‑
wadzenie i organizowanie koncertów, prowadzenie ogrodów zoolo‑
gicznych, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne także
ich produkcja, przedszkola, publikacje elektroniczne on‑line książek
i periodyków także do pobrania, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spekta‑
kli, rezerwacja miejsc na spektakle, sale kinowe i ich użytkowanie,
sale koncertowe, salony gier oraz gry on‑line także hazardowe, spek‑
takle: realizacja, wystawianie także na żywo, sporządzanie napisów
np. do filmów w wersji oryginalnej, sprawdziany edukacyjne, studia
filmowe, usługi studia nagrań, wynajmowanie stadionów, szkoły z in‑
ternatem, teksty, redagowanie, telewizyjne programy rozrywkowe,
tłumaczenia także języka migowego, tresura zwierząt, usługi arty‑
stów teatralnych, usługi bibliotek objazdowych, usługi dystrybucji
biletów, usługi organizacji i prowadzenia obozów wakacyjnych, usłu‑
gi orkiestry, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania
zawodowego, usługi reporterskie, usługi tłumaczy, usługi trenerskie
także trenera osobistego, usługi związane z organizowaniem i obsłu‑
gą dyskotek, widowiska, produkcja, wynajmowanie kortów teniso‑
wych, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie filmów,
wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożycza‑
nie aparatów i odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożycza‑
nie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do stu‑
diów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożycza‑
nie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypoży‑
czanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypo‑
życzanie sprzętu sportowego za wyjątkiem pojazdów, wypożyczanie
zabawek, wyższe uczelnie jako edukacja, 42 analizy chemiczne, ana‑
lizy dla eksploatacji pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego,
analizy systemów komputerowych, analizy wody, badania bakterio‑
logiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania geolo‑
giczne, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania
w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania
z zakresu ochrony środowiska naturalnego, digitalizacja dokumen‑
tów i skanowanie, doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakre‑
sie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie plano‑
wania zużycia energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju
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komputerowego sprzętu, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwa‑
rek internetowych, ekspertyzy geologiczne, ekspertyzy pól nafto‑
wych, eksploracja podwodna, elektroniczna konwersja danych lub
programów, geologiczne: poszukiwania, badania i ekspertyzy, insta‑
lacje oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, kali‑
browanie, cechowanie i pomiary, doradztwo w zakresie oprogramo‑
wania komputerowego i jego projektowania, aktualizacji, instalacji,
powielania, wypożyczania, konserwacja oprogramowania kompute‑
rowego, kontrola jakości, kontrola szybów naftowych, konwersja da‑
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, miernictwo, monito‑
ring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
ocena jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, usługi kompute‑
rowe w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych kom‑
puterowych, opracowywanie i dostarczanie wyszukiwarki interneto‑
wej, opracowywanie projektów technicznych, planowanie
urbanistyczne, pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, po‑
szukiwania ropy naftowej, prace badawczo‑rozwojowe dla osób
trzecich, prognozowanie pogody, projektowanie budynków, projek‑
towanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, rozsiewanie
środków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu,
stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, testowanie: materiałów, sa‑
mochodów, tekstyliów, tworzenie i utrzymywanie stron interneto‑
wych dla osób trzecich, udostępnianie informacji naukowej i doradz‑
two w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, udostępnianie
miejsca na serwerach i stronie internetowej, usługi architektoniczne,
usługi artystów grafików, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usłu‑
gi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi projek‑
tantów mody, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, wypo‑
życzanie komputerów, wypożyczanie serwerów, wzornictwo
przemysłowe i stylizacja.

(111) 294458
(220) 2015 04 22
(210) 441705
(151) 2017 02 17
(441) 2015 08 03
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus zielona faktura
(510), (511) 35 fakturowanie, usługi w zakresie rachunkowości,
38 usługi telekomunikacyjne, przesyłanie informacji tekstowej lub
obrazowej przy pomocy komputera, przesyłanie informacji tek‑
stowej lub obrazowej za pośrednictwem sieci komunikacji elektro‑
nicznej, usługi w zakresie przekazywania informacji o sprzedaży lub
planowanej sprzedaży, w szczególności za pośrednictwem sieci ko‑
munikacji elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania dokumentów
księgowych lub obrazów dokumentów księgowych lub informacji
zawartych w dokumentach księgowych, w szczególności zapośred‑
nictwem sieci komunikacji elektronicznej, udostępnianie dokumen‑
tów księgowych lub obrazów dokumentów księgowych lub infor‑
macji zawartych w dokumentach księgowych za pośrednictwem
systemów komputerowych lub sieci komunikacji elektronicznej.
(111) 294459
(220) 2015 04 24
(210) 441781
(151) 2017 01 30
(441) 2015 08 03
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) O!
(540)

Kolor znaku: jasnozielony
(531) 24.17.04, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.03
(510), (511) 3 olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, środki
myjące, środki do czyszczenia zębów, środki do prania, toaletowe
środki sanitarne, dezodoranty osobiste, perfumy, wody kolońskie,
pasty do obuwia, preparaty do wybielania, preparaty do odtłuszcza‑
nia do celów domowych i inne produkty kosmetyczne oraz do czysz‑
czenia, wata kosmetyczna, 5 środki dezynfekcyjne, środki diete‑
tyczne do celów leczniczych, materiały opatrunkowe, żywność dla
niemowląt, podpaski higieniczne, chusteczki nasączone płynami far‑
maceutycznymi, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, majtki
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higieniczne, bandaże higieniczne, pieluchy, opaski higieniczne, środ‑
ki owadobójcze, 8 aparaty do golenia, nożyki do golenia, 14 wyroby
jubilerskie, zegary, zegarki, przyrządy chronometryczne, 18 parasole
zwykłe i przeciwsłoneczne, portfele, skórzane torby, walizy i aktówki,
wyroby rymarskie ze skóry, torby uniwersalne, torby sportowe, ple‑
caki, torby podróżne, torebki na ramie, 21 kubki z papieru lub z two‑
rzyw sztucznych, kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki
i pojemniki szklane, talerze, talerzyki, podstawki‑wszystkie wymie‑
nione towary zawarte w klasie 21, 29 ekstrakty mięsne, mięso, drób,
ryby, skorupiaki, mięczaki, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka,
jadalne oleje i tłuszcze, margaryna, masło, olej, smalec, oliwa, owoce
i warzywa, konserwowane, suszone, gotowane, konfitury, dżemy, ga‑
laretki, żelatyna, konfitury, konserwy, pikle, wędliny, jogurty, sałatki,
humus, chipsy, puddingi na bazie mleka, desery owocowe, desery
jogurtowe, schłodzone desery mleczne, desery wykonane z pro‑
duktów mlecznych, zupy, dania gotowe do podgrzania, sery, kefiry,
mleko, śmietana, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie orzechów,
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na ba‑
zie mięsa, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na ba‑
zie suszonych owoców, przekąski ziemniaczane, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski na bazie owoców, kandyzowane przekąski
owocowe, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy,
chleb, bułki, ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze,
czekolady, lody, miód, syrop z melasy, syropy smakowe, drożdże,
proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, dania gotowe, po‑
trawy i przyprawy w proszku, w kostkach i w płynie, makarony, kasze
i inne wyroby zbożowe, kisiel, budyń, sosy do sałat, chałwa, galaretki
owocowe i spożywcze jako słodycze, hot‑dogi, gofry, guma do żucia,
lody, muesli, pierogi, wyroby garmażeryjne, naleśniki, kanapki, pasz‑
teciki, 31 świeże owoce, warzywa, nasiona, kwiaty, orzechy, 32 wody
mineralne, gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syro‑
py do napojów bezalkoholowych, preparaty do przygotowywania
napojów, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, piwo, 33 wina,
wódki, spirytus, koniaki, 34 tytoń, papierosy, cygara, zapałki, za‑
palniczki i inne artykuły dla palących, 35 pośrednictwo handlowe,
usługi sprzedaży następujących towarów, branży kosmetycznej,
chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej, chemii gospodarczej, sa‑
mochodowej, rowerowej, tytoniowej, alkoholowej, jubilerskiej, me‑
dycznej, skórzanej, dekoracji wnętrz.

(111) 294460
(220) 2015 04 24
(210) 441786
(151) 2017 02 01
(441) 2015 08 03
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) O! SHOP ORLEN
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, czarny, biały, czerwony
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, środ‑
ki myjące, środki do czyszczenia zębów, środki do prania, toaletowe
środki sanitarne, dezodoranty osobiste, perfumy, wody kolońskie,
pasty do obuwia, preparaty do wybielania, preparaty do odtłusz‑
czania do celów domowych i inne produkty kosmetyczne oraz
do czyszczenia, wata kosmetyczna, 5 środki dezynfekcyjne, środki
dietetyczne do celów leczniczych, materiały opatrunkowe, żywność
dla niemowląt, podpaski higieniczne, chusteczki nasączone płynami
farmaceutycznymi, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, majtki
higieniczne, bandaże higieniczne, pieluchy, opaski higieniczne, środ‑
ki owadobójcze, 8 aparaty do golenia, nożyki do golenia, 9 nagrane
płyty kompaktowe zawierające gry, gry wideo nagrane na dysku jako
oprogramowanie komputerowe, gry w formie programów kompu‑
terowych zapisanych na nośnikach danych, 14 wyroby jubilerskie,
zegary, zegarki, przyrządy chronometryczne, 16 papier, dzienniki,
czasopisma, papeteria, tworzywa sztuczne do pakowania, noże do pa‑
pieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych i papieru, pielusz‑
ki jednorazowe, chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, kalendarze, obrusy papierowe, broszury,
emblematy, etykiety nie z materiału tekstylnego, fotografie, gazety,
indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi,
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komiksy, książki, litografie, mapy, materiały drukowane, materiały pi‑
śmienne, nalepki, naklejki, notatniki, prospekty, publikacje reklamowe,
reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, 18 parasole zwykłe
i przeciwsłoneczne, portfele, skórzane torby, walizy i aktówki, wyro‑
by rymarskie ze skóry, torby uniwersalne, torby sportowe, plecaki,
torby podróżne, torebki na ramie, 21 kubki z papieru lub z tworzyw
sztucznych, kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemni‑
ki szklane, talerze, talerzyki, podstawki‑wszystkie wymienione towary
zawarte w klasie 21, 28 ozdoby choinkowe, gry planszowe, przenośne
gry komputerowe, zabawki, karty do gry, 29 ekstrakty mięsne, mięso,
drób, ryby, skorupiaki, mięczaki, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mle‑
ka, jadalne oleje i tłuszcze: margaryna, masło, olej, smalec, oliwa, owo‑
ce i warzywa, konserwowane, suszone, gotowane, konfitury, dżemy,
galaretki, żelatyna, konfitury, konserwy, pikle, wędliny, jogurty, sałatki,
humus, chipsy, puddingi na bazie mleka, desery owocowe, desery jo‑
gurtowe, schłodzone desery mleczne, desery wykonane z produktów
mlecznych, zupy, dania gotowe do podgrzania, sery, kefiry, mleko,
śmietana, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie orzechów, prze‑
kąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie
mięsa, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie
suszonych owoców, przekąski ziemniaczane, przekąski na bazie ziem‑
niaków, przekąski na bazie owoców, kandyzowane przekąski owoco‑
we, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy, chleb, bułki,
ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, czekolady, lody,
miód, syrop z melasy, syropy smakowe, drożdże, proszki do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy, dania gotowe, potrawy i przyprawy w prosz‑
ku, w kostkach i w płynie, makarony, kasze i inne wyroby zbożowe,
kisiel, budyń, sosy do sałat, chałwa, galaretki owocowe i spożywcze
jako słodycze, hot‑dogi, gofry, guma do żucia, muesli, pierogi, wyroby
garmażeryjne, naleśniki, kanapki, paszteciki, 31 świeże owoce, warzy‑
wa, nasiona, kwiaty, orzechy, 32 wody mineralne, gazowane i niegazo‑
wane, napoje bezalkoholowe, syropy do napojów bezalkoholowych,
preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe, soki
owocowe, nektary, piwo, 33 wina, wódki, spirytus, koniaki, 34 tytoń,
papierosy, cygara, zapałki, zapalniczki i inne artykuły dla palących,
35 pośrednictwo handlowe, usługi sprzedaży następujących towarów:
branży kosmetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej, che‑
mii gospodarczej, komputerowej, audio‑video, naukowej, elektronicz‑
nej, samochodowej, rowerowej, tytoniowej, alkoholowej, odzieżowej,
jubilerskiej, medycznej, skórzanej, dekoracji wnętrz, zabawkarskiej.

(111) 294461
(220) 2014 02 17
(210) 424933
(151) 2015 11 17
(441) 2014 06 09
(732) JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) Legal
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna, odzież, skarpety, rajstopy, kostiumy kąpie‑
lowe, pończochy, bielizna damska, pantofle domowe, pasy do poń‑
czoch [bielizna], piżamy, bielizna osobista, podkoszulki, podwiązki,
podwiązki do pończoch, pończochy, bielizna wchłaniająca pot, pulo‑
wery, rajstopy, rękawiczki [odzież], biustonosze, rękawiczki z jednym
palcem, skarpetki, slipy, spodnie, bluzki, spódnice, staniki, stroje ką‑
pielowe, stroje plażowe, sukienki, swetry, bluzy, kombinezony, szale,
szaliki, szlafroki, T‑shirty, chusty, fulardy, żakiety pikowane [ubrania],
czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], getry, gorsety [bielizna],
halki, półhalki, halki [bielizna], kamizelki, kąpielówki, kostiumy ką‑
pielowe, koszule, wyroby pończosznicze, koszulki gimnastyczne,
legginsy, majtki, majtki dziecinne, nakrycia głowy [odzież], odzież,
odzież gimnastyczna.
(111) 294462
(220) 2014 10 01
(210) 434016
(151) 2016 02 12
(441) 2015 01 19
(732) MARKET‑DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Inowrocław, PL.
(540) m

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach: artykuły papiernicze, materiały biurowe, publi‑
kacje drukowane, druki, materiały introligatorskie, fotografie, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędz‑
le do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrzą‑
dów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w in‑
nych klasach, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, tektura i wyroby
z tektury, kalendarze, informatory, prospekty, wydawnictwa perio‑
dyczne i nieperiodyczne, materiały piśmienne, dzienniki, papeteria,
materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, pędzle, ar‑
tykuły biurowe, tworzywa sztuczne do pakowania, noże do papieru
i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych, tapety, foldery, plaka‑
ty, materiały reklamowe: plakaty, foldery, ulotki, prospekty, broszury,
katalogi, torby z papieru lub tworzyw sztucznych do gotowania, za‑
mrażania, przechowywania, pakowania oraz na śmieci, książki, mapy,
chusteczki papierowe, ręczniki papierowe, papier toaletowy, serwe‑
ty papierowe, karty na różne okazje, albumy, rolety papierowe, filtry
i torby papierowe do urządzeń zawarte w tej klasie, ramki do fotogra‑
fii, przybory do pisania, materiały do nauczania za wyjątkiem urzą‑
dzeń, kalkomanie, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów, a mianowicie żywności, napojów, artykułów spożywczych,
artykułów przemysłowych, kosmetyków, produktów higienicznych,
środków czystości, odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów ze skó‑
ry, biżuterii, wyrobów metalowych, sprzętu stosowanego w go‑
spodarstwie domowym, włączając w to artykuły i urządzenia dla
gospodarstwa domowego, meble, artykuły elektryczne, lampy i za‑
stawę stołową, artykułów i akcesoriów samochodowych, urządzeń
i sprzętu audiowizualnego, nośników danych czystych i z zapisem,
urządzeń i sprzętu komputerowego, gier, zabawek, artykułów spor‑
towych i do rekreacji, dekoracji domu, artykułów ogrodniczych i ar‑
tykułów typu zrób to sam, materiałów piśmiennych, książek i gazet,
aparatów i materiałów fotograficznych, kwiatów i roślin, żywności
i artykułów dla zwierząt, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary: w centrum handlowym, hipermarkecie, super‑
markecie, hurtowni, sklepie, targu, w katalogu różnych artykułów,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówie‑
nie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, usługi
związane ze sprzedażą detaliczną, hurtową oraz przez Internet wy‑
żej wymienionych towarów, usługi w zakresie administrowania i za‑
rządzania centrum handlowym, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie reklamy, dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych, a w szczególności gazetek i ulotek re‑
klamowych oraz wszelkich wydawnictw, rozpowszechnianie próbek
towarów, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmo‑
wanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych:
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, promocja sprzedaży:
organizacja wystaw w celach handlowych lub promocyjnych, deko‑
racja wystaw sklepowych, informacja handlowa, reklama, reklama
billboardowa, reklama prasowa, reklama telewizyjna, reklama ra‑
diowa, reklama internetowa za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama za pomocą środków elektronicznych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych we wszelkich postaciach i na wszelkich
nośnikach, w tym w postaci ulotek, prospektów, druków, usługi w za‑
kresie kreowania wizerunku firmy, usługi zarządzania i administrowa‑
nia działalnością handlową, pomoc i doradztwo w zarządzaniu oraz
administrowaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysło‑
wymi, sieciami sklepów, hurtowniami oraz w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, udzielanie informacji na temat sprzeda‑
wanych towarów oraz prowadzenie baz danych na ich temat, urzą‑
dzanie pokazów towarów, wydarzeń promocyjnych i wszelkich ak‑
tywności promocyjnych, usługi aranżacji towarów, witryn i wystaw,
usługi związane ze sprzedażą promocyjną i organizowaniem poka‑
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zów towarów, usługi w zakresie informacji konsumenckiej, usługi
marketingowo‑promocyjne obejmujące organizację, nadzór i obsłu‑
gę programów lojalnościowych dla klientów, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi,
kafeterie, kawiarnie, restauracje, snack bary, stołówki, restauracje sa‑
moobsługowe, przygotowywanie dań i surówek (żywność i napoje)
na zamówienie oraz ich dostawa, usługi gastronomiczne związane
z przygotowywaniem i podawaniem potraw oraz napojów, catering,
obsługa gastronomiczna imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów,
zabaw, balów, prowadzenie restauracji, usługi hotelowe, wynajmo‑
wanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wypo‑
życzanie krzeseł, stołów, bielizny i zastawy stołowej.

(111) 294463
(220) 2016 08 16
(210) 460332
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) ŁOSZAJC MICHAŁ MIKO, Poznań, PL.
(540) PAN WYGODNY
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów:
drzwi i bramy, okna, ogrodzenia, żaluzje, karnisze, silniki elektrycz‑
ne, pompy cieplne, napędy do konwersji ruchu obrotowego na ruch
liniowy, instalacje elektryczne, instalacje alarmowe, instalacje prze‑
ciwpożarowe, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne,
obwody sterownicze, elektryczne skrzynki sterownicze, elektryczne
i elektroniczne urządzenia kontrolno‑sterujące, elektryczne urządze‑
nia zdalnego sterowania, aparatura elektroniczna do zdalnego ste‑
rowania, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno‑sterujące,
urządzenia zdalnego sterowania do zamykania i otwierania bram
i drzwi, instalacje oświetleniowe, instalacje sanitarne, instala‑
cje grzewcze, instalacje klimatyzacyjne, instalacje wentylacyjne,
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
usługi naprawy i konserwacji budynków świadczone przez majstrów,
usługi w zakresie wykonawstwa naprawy i konserwacji instalacji
elektrycznych, elektronicznych, alarmowych, sanitarnych, wentyla‑
cyjnych i klimatyzacyjnych.
(111) 294464
(220) 2016 08 16
(210) 460335
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) INTER‑LERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kłecko, PL.
(540) INTER‑LERS WIĘŹBA Z FABRYKI
(510), (511) 19 drewno budowlane, prefabrykowane konstrukcje
drewniane, budynki drewniane przenośne, 37 budowa budynków
inwentarskich, hal, wiat, magazynów, usługi dekarskie, montaż kon‑
strukcji dachowych, nadzór budowlany, 42 projektowanie konstruk‑
cji dachowych.
(111) 294465
(220) 2016 08 16
(210) 460336
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) ZAKŁADY MIĘSNE NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) Z KASZUBSKIEJ GOSPODY NOWAK
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, złoty
(531) 07.01.09, 25.01.15, 25.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 wyroby mięsne, mięso i wędliny, kiełbasy, pasty mię‑
sne, pasztety, przetwory mięsne, konserwy mięsne.
(111) 294466
(220) 2016 08 16
(210) 460339
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) WAWRZYNIAK PIOTR, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) Ponad wszystkich
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, szkolenia edukacyjne, organizacja
szkoleń, kursy szkoleniowe, szkolenia biznesowe, szkolenia z zakre‑
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su sprzedaży, szkolenia z zakresu marketingu, szkolenia w zakresie
reklamy i public relations, szkolenia w zakresie rozwoju osobistego,
szkolenia personelu, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, usługi organizowa‑
nia spotkań biznesowych.

(111) 294467
(220) 2016 08 16
(210) 460340
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) KOELNER RAWLPLUG IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) KOELNER
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22, 26.05.01,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w technice zamo‑
cowań, masy klejące z żywicy syntetycznej, żywice syntetyczne
w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, masy
z tworzyw sztucznych stanowiące materiał wypełniający, uszczelnia‑
jący lub mocujący dla celów budowlanych, kleje (spoiwa) stosowane
w przemyśle, substancje do usuwania klejów, preparaty do harto‑
wania i lutowania metali, spoiwa lutownicze, środki do konserwacji
murów, środki do konserwacji betonu i cementu, a także preparaty
i mieszanki wodoodporne, chemiczne mieszanki uszczelniające,
szczeliwa do uszczelniania powierzchni, 6 drobne wyroby metalowe,
metalowe elementy mocujące, mianowicie kołki, sworznie, kotwy,
sworznie kotwowe, pręty gwintowane, nakrętki do śrub, haki, profile,
gwoździe, śruby, nity, opaski zaciskowe, zaciski do kabli, podkładki,
uszczelki, wieszaki, łączniki, listwy ochronne, kapinosowe i dylata‑
cyjne, wsporniki, obejmy, uchwyty do przewodów, wszystkie wyżej
wymienione towary z metalu, metalowe materiały budowlane, me‑
talowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i przewo‑
dy drutowe z metali nieszlachetnych, rury, rurki i przewody giętkie
i wyposażenie do nich, łańcuchy, z metalu, liny metalowe, liny sta‑
lowe, metalowe skrzynki narzędziowe, klamry do użytku w budow‑
nictwie, 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i gór‑
nictwa, obrabiarki, pistolety elektryczne do kleju, narzędzia do kleje‑
nia, zszywania, wiercenia, ostrzenia, szlifowania, przedmuchiwania,
szczotkowania, polerowania, piłowania, cięcia, wkręcania oraz części
i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, uchwyty
narzędziowe, kasetki ze zszywkami do zszywaczy przemysłowych,
16 pędzle, ołówki, taśmy pakowe, worki papierowe, papier, tektura
i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, kleje do ma‑
teriałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, materiały szko‑
leniowe i instruktażowe, materiały piśmienne, karty upominkowe,
kalendarze, katalogi, ulotki reklamowe, 17 masy uszczelniające, ma‑
teriały wypełniające i uszczelniające, niemetalowe taśmy uszczelnia‑
jące, farby uszczelniające (izolacyjne), rury giętkie, rurki, przewody
giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, tworzywa
sztuczne półprzetworzone, artykuły i materiały izolacyjne i zabez‑
pieczające, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i kon‑
strukcyjne, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
budynki przenośne niemetalowe, kotwy niemetalowe do użytku
w budownictwie, 20 wyroby z tworzyw sztucznych, nylonu i kau‑
czuku, mianowicie kołki, kotwy, wtyczki, uszczelki, zaciski, nity, pod‑
kładki, kapturki, kołnierze, wkręty, nakrętki, haki, śruby, tuleje, pętle,
uszczelki, zawiasy, sworznie, łączniki do zamocowań, listwy, opaski,
uchwyty, elementy złączne, zamki i klucze, niemetalowe, zawory nie‑
metalowe inne niż części maszyn, pojemniki niemetalowe do trans‑
portu, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, rączki do na‑
rzędzi wykonane z tworzyw sztucznych, osprzęt do drzwi, bram
i okien, niemetalowy, skrzynki narzędziowe niemetalowe.
(111) 294468
(220) 2016 08 16
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540)

(210) 460347
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(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 29.01.12, 26.07.25, 26.05.04
(510), (511) 9 aparaty i urządzenia elektryczne i elektroniczne takie
jak: elektryczna aparatura przeciwwybuchowa dla górnictwa‑zespoły
transformatorowe, zestawy manewrowe, rozruszniki ( wyłączniki)
stycznikowe, wyłączniki zabezpieczeniowe, sterowniki rozruszników
kopalnianych, zabezpieczenia upływowe, łączniki awaryjne, trans‑
formatory zasilające, przyciski sterownicze obwodów iskrobezpiecz‑
nych, elektroniczne wskaźniki działania obwodów elektrycznych,
przekaźniki‑statyczne nadmiarowo‑prądowe z przekładnikami, cza‑
sowe, upływowe, sterownicze, termiczne, armatura wyłączników
ognioszczelnych, skrzynki rozgałęźne, elektryczna aparatura dźwi‑
gowa, stacje transformatorowe, urządzenia nadawcze telewizyjne
i radiowe, aparaty dla telefonii i telegrafii przewodowej, urządzenia
rozdzielczo‑sterownicze, elektryczna aparatura kontrolno‑sterująca,
dzielniki napięcia, izolatory, elektryczna aparatura rozdzielcza
i sterownicza‑skrzynki bezpiecznikowe, podstawy bezpiecznikowe,
łączniki krzywkowe, odłączniki, rozłączniki, przełączniki, przekaźniki,
styczniki, wyłączniki samoczynne, uziemiacze, przekładniki, czujniki
temperatury, dławiki, elektromagnesy, osprzęt elektroinstalacyjny,
przeliczniki energii cieplnej, przetworniki przepływu, wodomierze,
urządzenia ograniczające przepięcia, ochraniacze przed udarem
napięciowym‑ograniczniki przepięć w sieciach i obwodach elek‑
trycznych, maszyny sprzedające automatycznie energię elektryczną,
złącza elektryczne, aparatura kontrolno
‑pomiarowa i urządzenia
specjalne, aparatura elektryczna i elektroniczna do pomiarów i kon‑
troli zużycia energii elektrycznej, liczniki jedno i trójfazowe do sieci
dwu, trój i czteroprzewodowej, do pomiaru energii czynnej i biernej,
dwutaryfowe i specjalne, wielotaryfowe, liczniki dwutaryfowe jedno
i trójfazowe z przełącznikiem czasowym, liczniki wielotaryfowe jedno
i trójfazowe z przełącznikiem czasowym, trójfazowe liczniki energii
elektrycznej z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej, licz‑
niki trójfazowe z wielotaryfowym rejestratorem mocy i energii elek‑
trycznej, indukcyjne i elektroniczne liczniki z nadajnikiem impulsów,
rejestratory‑wielokanałowe urządzenia do rejestracji i bilansowania
energii elektrycznej i średnich mocy, wielofunkcyjne elektroniczne
liczniki energii elektrycznej, elektroniczne liczniki jedno i trójfazowe,
przyrządy kontrolno
‑pomiarowe do pojazdów samochodowych,
czujniki: ciśnienia oleju, sygnalizacji ciśnienia oleju lub powietrza,
poziomu paliwa, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, wyłączniki
termiczne współpracujące z wentylatorem układu chłodzenia silnika
samochodowego wskaźniki: ciśnienia oleju, temperatury wody, po‑
ziomu paliwa, prędkościomierze z licznikiem kilometrów, zestawy
kontrolne parametrów eksploatacyjnych pojazdów (deski rozdziel‑
cze), urządzenia pomiarowe, 37 usługi w zakresie instalowania, na‑
prawy i konserwacji liczników energii elektrycznej, liczników energii
cieplnej, systemów pomiarowych i aparatury kontrolno pomiarowej,
aparatury górniczej, aparatury łącznikowej.
(111) 294469
(220) 2016 08 16
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) LEWsystem
(540)

(210) 460348

(531) 27.05.01
(510), (511) 38 usługi w zakresie oferowania dostępu do zdalnego
generowania kodów dla przedpłatowych liczników energii elektrycz‑
nej za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych.
(111) 294470
(220) 2016 08 16
(210) 460352
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SIKORA MIROSŁAW P.H.U. KAMI, Warszawa, PL.
(540) DZIK
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(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, suplementy diety i pre‑
paraty dietetyczne, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone
do celów leczniczych, suplementy diety do użytku medycznego,
suplementy diety dla ludzi, suplementy żywnościowe, 25 nakrycia
głowy, obuwie sportowe, odzież, bluzy sportowe, bluzy z kaptu‑
rem, kombinezony, krótkie spodnie, koszulki bez rękawów, koszul‑
ki z nadrukami, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, spodenki,
spodnie sportowe, spodnie dresowe, 26 dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 32 napoje, napoje izotonicz‑
ne, napoje energetyzujące, napoje z guaraną.

(111) 294471
(220) 2016 08 16
(210) 460355
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SIKORA MIROSŁAW P.H.U. KAMI, Warszawa, PL.
(540) DZIK
(540)

(531) 03.04.01, 03.04.18, 03.04.20, 03.04.24, 27.05.01
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, suplementy diety i pre‑
paraty dietetyczne, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone
do celów leczniczych, suplementy diety do użytku medycznego,
suplementy diety dla ludzi, suplementy żywnościowe, 25 nakrycia
głowy, obuwie sportowe, odzież, bluzy sportowe, bluzy z kaptu‑
rem, kombinezony, krótkie spodnie, koszulki bez rękawów, koszul‑
ki z nadrukami, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, spodenki,
spodnie sportowe, spodnie dresowe, 26 dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 32 napoje, napoje izotonicz‑
ne, napoje energetyzujące, napoje z guaraną.
(111) 294472
(220) 2016 08 16
(210) 460363
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) Metropolitan Life Insurance Company, Nowy Jork, US.
(540) METLIFE. NAVIGATING LIFE TOGETHER
(510), (511) 36 świadczenie usług grupowych i indywidualnych
ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń
właścicieli domów i nieruchomości, ubezpieczeń komunikacyjnych,
ubezpieczeń rentowych, funduszy emerytalnych, a także admi‑
nistrowanie wymienionymi usługami, usługi udzielania mieszka‑
niowych i komercyjnych kredytów hipotecznych, pośredniczenie
w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, usłu‑
gi pośrednictwa w zakresie funduszy powierniczych i wzajemnych,
usługi inwestycyjne, mianowicie: bankowość inwestycyjna, inwesty‑
cje kapitałowe i usługi funduszy inwestycyjnych, świadczenie usług
finansowych planowania emerytalnego, usługi zapewniania świad‑
czeń pracowniczych, mianowicie przetwarzanie, administrowanie
i zarządzanie programami świadczeń pracowniczych dotyczących
ubezpieczeń i finansów.
(111) 294473
(220) 2016 08 16
(210) 460364
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) HORNMEDICAL DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin‑Jeziorna, PL.
(540) HORN
(540)

Kolor znaku: niebieskim
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 wagi dla niemowląt, wagi do celów medycznych,
10 ciśnieniomierze do użytku medycznego, inhalatory do użytku me‑
dycznego, inhalatory do użytku leczniczego, inhalatory medyczne,
termometry lekarskie, termometry do pomiaru gorączki, termome‑
try do użytku medycznego, termometry do celów medycznych, ter‑
mometry elektroniczne do użytku medycznego, urządzenia do ma‑
sażu, przyrządy do masażu, aparaty do masażu, 35 usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży de‑
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talicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi.

(111) 294474
(220) 2016 08 16
(210) 460365
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) Metropolitan Life Insurance Company, Nowy Jork, US.
(540) METLIFE PROTECTION APPROACH
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe i finansowe, zarządzanie
ryzykiem finansowym, usługi ubezpieczeniowe i finansowe, mia‑
nowicie oferowanie klientom pakietu rozwiązań chroniących przed
ryzykiem związanym z zobowiązaniami finansowymi, wynikającymi
z nieprzewidzianych zdarzeń, usługi ubezpieczeniowe i finansowe,
mianowicie usługi ułatwiające integrację produktów ubezpieczenio‑
wych i finansowych z aktualnymi planami klientów.
(111) 294475
(220) 2016 08 16
(210) 460387
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SIERDZIŃSKI LESZEK ADEX‑COSMETICS, Nowa Wieś, PL.
(540) ROYAL BLACK SWAN
(540)

(531) 03.07.06, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 3 antyperspiranty, blockery, dezodoranty do użytku
osobistego, mydła, mydła dezodoryzujące i dezynfekujące, prepa‑
raty do golenia, produkty perfumeryjne, wody kolońskie, wody to‑
aletowe, perfumy, mgiełki zapachowe do ciała, kadzidła, preparaty
kosmetyczne do mycia i kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, kosmetyki, kosmetyki upiększające, toniki kosmetyczne,
mleczka i balsamy do ciała, kremy do rąk, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, ma‑
seczki kosmetyczne, środki pielęgnacyjne do dłoni i stóp, szampony,
preparaty i środki do pielęgnacji włosów i skóry głowy, żele do wło‑
sów, preparaty do demakijażu i depilacji, ołówki do brwi, kosmetyki
do brwi, serum do rzęs, błyszczyki do ust, lakiery do paznokci, pudry
do makijażu, pomadki do ust, olejki do celów perfumeryjnych, olejki
do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, preparaty do opalania,
preparaty do prania, płyny do pielęgnacji zębów, żele do masażu
inne niż do celów medycznych, sztuczne rzęsy i paznokcie, zmywa‑
cze do paznokci.
(111) 294476
(220) 2016 08 16
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) PROTEUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL.
(540) PROTEUSS
(540)

(210) 460388

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optycz‑
ne, fotokopiarki, interfejsy, karty z pamięcią, karty z mikroproceso‑
rem, kasy rejestrujące, drukarki komputerowe, notesy komputerowe,
pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, kom‑
putery, nośniki danych magnetyczne, nośniki informacji magnetycz‑
ne, nośniki informacji optyczne, programy komputerowe, programy
komputerowe systemu operacyjnego, sterowniki, 42 analiza syste‑
mów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu kompute‑
rowego, doradztwo komputerowe, programowanie komputerów,
odzyskiwanie komputerowych baz danych, wypożyczanie oprogra‑
mowania informatycznego, aktualizacja oprogramowania kompute‑
rów, opracowanie oprogramowania komputerów.
(111) 294477
(220) 2016 08 16
(210) 460395
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) LEDUCHOWSKA MAŁGORZATA LEDGO, Warszawa, PL.
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(540) gadżetowanie
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, wyposażenie
edukacyjne, modele trójwymiarowe do celów edukacyjnych, pu‑
blikacje edukacyjne, 28 gry, żetony do gry, miniaturki do gry, karty,
kostki, zabawki edukacyjne, elektroniczne zabawki do nauki, akce‑
soria do zabawy, 41 nauczanie i szkolenia, doradztwo zawodowe
i coaching, doradztwo szkoleniowe i edukacyjne, szkolenia dla tre‑
nerów, coaching w zakresie życia osobistego, trening rozwoju osobi‑
stego, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachin‑
gu, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych,
kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, szkolenia bizne‑
sowe, szkolenia handlowe, kursy samoświadomości, prowadzenie
warsztatów, szkolenie i instruktaż, produkcja filmów szkoleniowych,
wypożyczanie filmów, publikowanie podręczników szkoleniowych,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
wynajmowanie nagranych szkoleń, zapewnianie szkoleń on‑line,
kształcenie praktyczne, mianowicie pokazy, organizowanie progra‑
mów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, szko‑
lenie w zakresie sprzedaży, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi
szkoleniowe dla przemysłu, usługi szkoleniowe dotyczące przemó‑
wień, usługi szkolenia personelu, doradztwo w zakresie szkoleń, do‑
radztwo w zakresie udostępniania informacji dotyczących szkoleń,
usługi konsultacyjne dotyczące projektowania szkoleń, usługi kon‑
sultacyjne dotyczące szkoleń, w tym korzystania z akcesoriów szko‑
leniowych, usługi doradcze w zakresie ww. usług, informacja o ww.
usługach, w tym prezentowana w Internecie.
(111) 294478
(220) 2016 08 16
(210) 460398
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) SOLUTION4LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) SOLUTION4LABS
(510), (511) 9 oprogramowanie, elektroniczne bazy danych, utrwa‑
lone na nośnikach informacje i dane, 35 doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, 42 usługi w zakre‑
sie technologii informacyjnych, usługi naukowe i technologiczne,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi
projektowania.
(111) 294479
(220) 2016 08 17
(210) 460410
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, PL.
(540) TRANSFERUJ.PL
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania finansami, opro‑
gramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych,
oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji fi‑
nansowych, programy komputerowe do umożliwiania i kontroli
dostępu, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych,
terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, karty kodowa‑
ne stosowane do elektronicznego transferu transakcji finansowych,
karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu funduszy,
karty kodowane do użytku w transakcjach w punktach sprzedaży,
karty kodowane, karty magnetyczne bankomatowe, karty kredy‑
towe, karty kredytowe kodowane magnetycznie, karty kredytowe
z paskiem magnetycznym, karty laserowe, karty płatnicze kodowa‑
ne magnetycznie, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
przetwarzanie opłat elektronicznych i transfer funduszy do i od osób
trzecich, oprogramowanie komputerowe do umożliwiania płatności
online i kupna czasu dostępu mobilnego i transferu do osób trze‑
cich, 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi ubezpie‑
czeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, wydawanie kart przed‑
płaconych i bonów, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi,
usługi inwestycyjne, usługi finansowe, mianowicie umożliwianie
transferu środków związanych z nabywaniem produktów i usług ofe‑
rowanych przez osoby trzecie, wszystko poprzez elektroniczne sie‑
ci komunikacyjne, rozliczanie i uzgadnianie transakcji finansowych
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, operacje
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rozrachunkowe, usługi płatnicze i finansowe, mianowicie obsługa
kart kredytowych, przetwarzanie i przesyłanie rachunków i płatności
z nimi związanych, usługi w zakresie płatności, wymiana walut, trans‑
fer elektroniczny środków pieniężnych, bankowość online, 42 roz‑
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, projektowanie i opracowywanie systemów bez‑
pieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie specyfikacji
komputerowych, usługi projektowania systemów przetwarzania
danych, usługi projektowe związane z opracowywaniem skompute‑
ryzowanych systemów do przetwarzania informacji, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarza‑
nia opłat elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu
funduszy, procesów uwierzytelniania, projektowanie i opracowywa‑
nie interfejsów programowania aplikacji (API), udzielanie informacji
z dziedziny oprogramowania komputerowego oraz projektowania
i tworzenia oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
pomocy technicznej, a mianowicie rozwiązywanie problemów opro‑
gramowania komputerowego, udostępnianie obiektów do przecho‑
wywania osobistych informacji identyfikacyjnych i biometrycznych,
oprogramowanie jako usługa (SaaS).

(111) 294480
(220) 2016 08 17
(210) 460411
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, PL.
(540) transferuj.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty
(531) 24.15.01, 24.15.11, 24.15.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania finansami, opro‑
gramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych,
oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji fi‑
nansowych, programy komputerowe do umożliwiania i kontroli
dostępu, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych,
terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, karty kodowa‑
ne stosowane do elektronicznego transferu transakcji finansowych,
karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu funduszy,
karty kodowane do użytku w transakcjach w punktach sprzedaży,
karty kodowane, karty magnetyczne bankomatowe, karty kredy‑
towe, karty kredytowe kodowane magnetycznie, karty kredytowe
z paskiem magnetycznym, karty laserowe, karty płatnicze kodowa‑
ne magnetycznie, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
przetwarzanie opłat elektronicznych i transfer funduszy do i od osób
trzecich, oprogramowanie komputerowe do umożliwiania płatności
online i kupna czasu dostępu mobilnego i transferu do osób trze‑
cich, 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi ubezpie‑
czeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, wydawanie kart przed‑
płaconych i bonów, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi,
usługi inwestycyjne, usługi finansowe, mianowicie umożliwianie
transferu środków związanych z nabywaniem produktów i usług ofe‑
rowanych przez osoby trzecie, wszystko poprzez elektroniczne sie‑
ci komunikacyjne, rozliczanie i uzgadnianie transakcji finansowych
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, operacje
rozrachunkowe, usługi płatnicze i finansowe, mianowicie obsługa
kart kredytowych, przetwarzanie i przesyłanie rachunków i płatności
z nimi związanych, usługi w zakresie płatności, wymiana walut, trans‑
fer elektroniczny środków pieniężnych, bankowość online, 42 roz‑
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, projektowanie i opracowywanie systemów bez‑
pieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie specyfikacji
komputerowych, usługi projektowania systemów przetwarzania
danych, usługi projektowe związane z opracowywaniem skompute‑
ryzowanych systemów do przetwarzania informacji, projektowanie
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i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarza‑
nia opłat elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu
funduszy, procesów uwierzytelniania, projektowanie i opracowywa‑
nie interfejsów programowania aplikacji (API), udzielanie informacji
z dziedziny oprogramowania komputerowego oraz projektowania
i tworzenia oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
pomocy technicznej, a mianowicie rozwiązywanie problemów opro‑
gramowania komputerowego, udostępnianie obiektów do przecho‑
wywania osobistych informacji identyfikacyjnych i biometrycznych,
oprogramowanie jako usługa (SaaS).

(111) 294481
(220) 2014 08 22
(210) 432553
(151) 2017 03 02
(441) 2014 12 08
(732) KANASIEWICZ JAROSŁAW SYSTEM 10000 POLSKA,
Warszawa, PL.
(540) SYSTEM 10000
(510), (511) 35 usługi modelingu do celów promocji sprzedaży
i reklamy, modelowanie ekonometryczne, usługi opracowywania
i wdrażania systemów motywacyjnych dla personelu i kadr zarzą‑
dzających przedsiębiorstwami, tworzenie systemów motywacyj‑
nych promocyjnych i systemów sprzedaży, analizy i doradztwo biz‑
nesowe, przetwarzanie danych, systematyzowanie i analiza danych,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i za‑
rządzania, działalność wspomagająca prowadzenie działalności go‑
spodarczej, doradztwo i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi i przemysłowymi, informacja o działalności gospodar‑
czej, badanie rynku, analizy rynkowe, ekspertyzy i analizy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, audyt przedsiębiorstw, public relations,
konsultacje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, konsultacje
dotyczące działalności gospodarczej, konsultacje i zarządzanie pro‑
cesami gospodarczymi, konsultacje dotyczące marketingu w działal‑
ności gospodarczej, dostarczanie informacji z dziedziny zarządzania
działalnością gospodarczą i konsultacji gospodarczych, zarządzanie
przedsięwzięciami w dziedzinie projektowania specyfikacji, dostar‑
czania instalacji i wdrażania systemów informacyjnych, konsulta‑
cje dotyczące nabywania i fuzji firm, usługi analityczne polegające
na analizach rynku, wycena działalności gospodarczej, analizy i ba‑
dania gospodarcze i marketingowe, planowanie zarządzania dzia‑
łalnością gospodarczą, profesjonalne doradztwo w zakresie działal‑
ności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością handlową
i przemysłową, konsultacje i doradztwo dotyczące zarządzania per‑
sonalnego, przygotowywanie sprawozdań gospodarczych, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi,
analiza kosztów, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, badania oceny biznesu, ekspertyzy opłacalności, ana‑
lizy ekonomiczne kosztów, doradztwo, w zakresie optymalizacji pro‑
cesów operacyjnych i biznesowych, usługi wspierające działalność
handlową poprzez doradztwo w zakresie strategii i optymalizacji
procesów biznesowych, budowanie struktur firmy, outsourcing
‑doradztwo handlowe, zarządzanie w ramach prowadzonej działal‑
ności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich, doradztwo strategiczne na rzecz podmiotów
gospodarczych, usługi w zakresie optymalizacji procesów prowadze‑
nia działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania, w tym
w zarządzaniu zmianą funkcjonowania organizacji, opracowywanie
i wprowadzanie w organizacji systemu zarządzania przez wartości,
doradztwo i pomoc w budowaniu przywództwa organizacji, usługi
rekrutacji personelu, w tym usługi rekrutacji na stanowiska mena‑
dżerskie i kierownicze, dobór personelu za pomocą metod psycho‑
technicznych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
wywiad gospodarczy, kreowanie wizerunku firm, konsulting w bu‑
dowaniu reputacji towarów i usług, sondaże, profesjonalne usługi
wspomagające działalność operacyjną i realizację zadań przedsię‑
biorstw, usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi konsultacyjne i doradcze doty‑
czące wszystkich wyżej wymienionych usług, 41 usługi edukacyjne
związane z modelowaniem, usługi konsultacyjne związane z eduka‑
cją inżynieryjną, kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, kursy
szkoleniowe związane z analizą systemów, doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, doradztwo zawodowe, szkolenia w zakresie
produktów software wykorzystywanych przy modelowaniu aplikacji
biznesowych, produkcji, handlu, dystrybucji, działalności gospodar‑
czej i usługowej, logistyce, budżetowaniu, zarządzaniu finansami,
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wdrożenia oprogramowania wspomagającego zarządzanie, obsługę
urządzeń komputerowych, stosowania programów oraz zintegrowa‑
nych systemów komputerowych, szkolenia związane z produktami
oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, do zarządza‑
nia informacjami, do rozwijania aplikacji, do zarządzania bezpieczeń‑
stwem, do zarządzania cyklem produktu, do projektowania, budo‑
wania i rozmieszczania zarządzania, organizowanie i prowadzenie
konferencji w dziedzinie działalności gospodarczej i zarządzania
nią, organizowanie szkoleń w zakresie optymalizacji procesów ope‑
racyjnych i biznesowych, 42 modelowanie matematyczne i opraco‑
wanie algorytmów do sterowania procesami przemysłowymi oraz
systemów wspomagania decyzyjnego, mierzenie zmiennych ukie‑
runkowane na realizowany projekt analityczno‑wdrożeniowy, mo‑
delowanie obiektów trójwymiarowych, analizy chemiczne, badania
w dziedzinie chemii, materiałoznawstwa, mechaniki i metali, opraco‑
wywanie badań, ekspertyz i opinii naukowych, przeróbka surowców
mineralnych i utylizacja odpadów, badania składu surowców, w tym
surowców odpadowych i wtórnych, ekspertyzy i analizy w zakresie
energii i odzysku ciepła odpadowego, technologie zagospodaro‑
wania odpadów, w tym wykorzystujące metody biochemiczne, po‑
miary emisji i imisji zanieczyszczeń, opracowywanie dokumentacji
technicznych, badania jakości wód gruntowych i gruntów, planowa‑
nie zapotrzebowania materiałowego MRP (materiał requirements
planning), planowanie zasobów produkcyjnych MRP (manufacturing
resource planning), planowanie zasobów przedsiębiorstwa ERP (en‑
terprise resource planning), modelowanie i optymalizacja procesów
z wykorzystaniem narzędzi IT, usługi wdrożenia oraz stosowania sys‑
temów analityki biznesowej opartych o hurtownie danych (data wa‑
rehouse), systemów analitycznych opartych o techniki sztucznej in‑
teligencji, zarządzania wiedzą oraz eksploracji danych (data mining),
usługi w zakresie operacyjnych i analitycznych systemów zarządza‑
nia relacjami z klientami (customer relationship management), wyna‑
jem, leasing oraz aktualizacja komputerowego software, w tym ASP
(application service provider) poprzez sieć Internet, instalacja i konfi‑
guracja platform analityczno‑raportujących, projektowanie, doradz‑
two i tworzenie procesów integracji danych ETL (extraction, trans‑
formation, loading), usługi konsultacyjne w zakresie informatyki,
oprogramowanie w zakresie analityki biznesowej, w szczególności
w dziedzinie sprzedaży, logistyki, budżetowania i zarządzania finan‑
sami, usługi modelowania i optymalizacji procesów z wykorzysta‑
niem narzędzi IT, tworzenie oprogramowania oraz systemów, a także
realizacja projektów związanych z analityką biznesową, zarządza‑
niem danymi, przekształcaniem danych w informacje, tworzeniem
raportów, projektowanie i tworzenie systemów analitycznych OLAP
(online analytical processing), opracowywanie systemów predykcji
wspomagających proces podejmowania decyzji w oparciu o mode‑
le, mapowanie i algorytmy, m.in.: drzewa decyzyjne, sieci neuronowe
czy szeregi czasowe, usługi wsparcia technicznego dla infrastruktury
przedsiębiorstw i placówek badawczo‑rozwojowych, usługi konsul‑
tingowe i outsourcingowe w zakresie informatyki, usługi doradcze
dotyczące wyżej wymienionych usług.

(111) 294482
(220) 2016 05 17
(210) 456586
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) WISZCZUK JANUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
‑USŁUGOWO ‑PRODUKCYJNE OPOLTRANS, Brzezie, PL.
(540) OPOLTRANS
(510), (511) 1 preparaty chemiczne jako rozpuszczalniki, 2 farby
i lakiery, 4 smary do samochodów, oleje samochodowe, 9 odzież
ochronna, gaśnice, 12 pojazdy mechaniczne, silniki do pojazdów
lądowych, części zamienne do pojazdów mechanicznych i silników
ujęte w tej klasie, akcesoria samochodowe ujęte w tej klasie, 17 węże
gumowe, panele wykonane z winylu, podłoża winylowe, miękkie fo‑
lie z polichlorku winylu do użytku w produkcji, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w tym sprzedaż za pośrednictwem sieci inter‑
netowej: urządzeń do pojazdów, części samochodowych, akcesoriów
samochodowych, kosmetyków samochodowych, narzędzi ręcznych
warsztatowych, narzędzi specjalistycznych warsztatowych, narzędzi
pneumatycznych warsztatowych, oświetlenia warsztatowego, urzą‑
dzeń warsztatowych, elektronarzędzi warsztatowych.
(111) 294483
(220) 2016 08 17
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.

(210) 460415
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(111) 294486
(220) 2016 08 18
(210) 460423
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) EKO CYKL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGISTYKA ODZYSKU
ODPADY
(540)

(540) GRZANIEC SABAŁA
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 02.01.01, 02.01.04, 02.01.09, 22.01.15, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.08
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina, wina grzane.
(111) 294484
(220) 2016 08 17
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) CASINO GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) forBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
(540)

Nr 8/2017

(210) 460416

Kolor znaku: jasnozielony, granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 28 automaty do gier losowych, automaty do gier kom‑
puterowych, 35 dobór personelu zatrudnianego w salonach gier
hazardowych i w salonach gier losowych za pomocą metod psy‑
chotechnicznych, administrowanie kasynami gier i salonami gier
losowych oraz hazardowych, administrowanie hotelami, pozyskiwa‑
nie danych do baz danych, pokazy towarów w celach handlowych
i reklamowych, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych, organizowanie targów artykułów wyposażenia kasyn gier
i salonów gier w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie
działalnością artystyczną, wynajmowanie powierzchni na cele re‑
klamowe, 41 prowadzenie kasyn gry i salonów gier losowych oraz
hazardowych, prowadzenie zakładów wzajemnych bukmacherskich,
prowadzenie gier hazardowych, prowadzenie gier hazardowych
świadczonych drogą on‑line, organizowanie gier na pieniądze, or‑
ganizowanie loterii, prowadzenie klubów nocnych, organizowanie
spotkań towarzyskich i biznesowych, imprez plenerowych, obsługa
publikacji elektronicznych on‑line, organizowanie wystaw i pokazów
z dziedziny kultury, edukacji, hazardu, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, organizowanie wypoczynku, w tym kasyna gier, bi‑
lard, sporty terenowe, kluby służące poprawianiu zdrowia i rekreacji,
organizowanie konkursów, teleturniejów, konkursów piękności.
(111) 294485
(220) 2016 08 17
(210) 460421
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO‑KREDYTOWA
IM. ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO, Lublin, PL.
(540) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo‑Kredytowa im.
Z. Chmielewskiego‑Twój przyjaciel finansowy
(510), (511) 36 bankowe usługi przyjmowania depozytów, bankowe
usługi rozliczeniowe, bankowość elektroniczna, bankowość hipo‑
teczna, bankowość internetowa, bankowość online, dostarczanie
informacji o kredytach, działalność finansowa, emisja kart kredyto‑
wych i debetowych, doradztwo finansowe, Informacje finansowe,
finansowe usługi bankowe, kasy oszczędnościowo‑pożyczkowe, kre‑
dyty hipoteczne i usługi finansowania, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, obsługa kart kredytowych i debetowych, agencje ubezpie‑
czeniowe, obsługa płatności, ocena zdolności kredytowej firm i osób
prywatnych, organizacja pożyczek, przelewy i transakcje finansowe
oraz usługi płatnicze, spółdzielcze organizacje kredytowe, usługi
w zakresie rachunków bankowych, usługi w zakresie przyjmowania
depozytów, usługi w zakresie rachunków bieżących.

Kolor znaku: zielony
(531) 26.04.07, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 organizowanie konferencji.
(111) 294487
(220) 2016 08 17
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) MEDIHELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MH MEDIHELP
(540)

(210) 460433

Kolor znaku: biały, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
szary, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 przeprowadzanie analizy kosztów, analizy rynkowej,
badań marketingowych, badań opinii publicznej, badań rynku,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, fakturowanie,
księgowość, rachunkowość, sporządzanie sprawozdań rachunko‑
wych, promocja i sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna oraz inter‑
netowa indywidualnie dobranych abonamentów i pakietów me‑
dycznych, ubezpieczeniowych, kart rabatowych, lojalnościowych,
call center, sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego, wyszukiwanie infor‑
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, outsourcing, zapewnianie plat‑
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, sponsoro‑
wanie finansowe, ubezpieczenia, informacje w sprawach ubez‑
pieczeń, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia od wypadków,
ubezpieczenia na życie, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 41 organizowanie i pro‑
wadzenie seminariów, sympozjów oraz szkoleń, 42 aktualizacja,
instalacja, konserwacja, projektowanie i wypożyczanie oprogramo‑
wania komputerowego.
(111) 294488
(220) 2016 08 17
(210) 460435
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) WITOWSKI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWE, Nowy Sącz, PL.
(540) VESTUS
(510), (511) 25 bandany na szyję, bezrękawniki, bielizna, bluzki ko‑
szulowe, bluzy, bryczesy, chusty, czapki, daszki do czapek, dresy,
dżerseje, fartuchy, fulary, garnitury, kamizelki, kołnierze, kołnierzy‑
ki, kombinezony, koszule, koszulki w tym gimnastyczne, krawaty,
kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, mary‑
narki, mundury, mufki, nakrycia głowy, nauszniki, ochraniacze,
odzież, odzież gotowa, odzież na gimnastykę, odzież z dzianiny,
odzież ze skóry i jej imitacji, okrycia wierzchnie, osłony przed słoń‑
cem, palta, paski do odzieży, peleryny, piżamy, płaszcze, płaszcze
kąpielowe, podkoszulki, polary, prochowce, pulowery, rękawiczki,
skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szorty,
szelki, T‑shirty. ubrania, żakiety, 35 usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży i obuwia, galanterii skó‑
rzanej lub z innych materiałów, w tym torebek, portfeli, portmone‑
tek, dodatków do ubiorów, takich jak: broszki, spinki do mankietów
lub krawatów.
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(111) 294489
(220) 2016 08 18
(210) 460459
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Yonelle Trifusion
(510), (511) 3 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, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosme‑
tyki 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 pielęgna‑
cji 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 kosme‑
tyczne, 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, masecz‑
ki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające
do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, ma‑
seczki 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 pie‑
lęgnacji urody, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz
i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia do zabiegów przeciwsta‑
rzeniowych, urządzenia do depilacji, przybory i urządzenia do pie‑
lęgnacji paznokci, prostownice i lokówki do włosów, 10 urządzenia
kosmetyczne służące do wykonywania zabiegów mikronakłuwania
skóry, aparaty do masażu, aparatura do mikrodermabrazji, urządze‑
nia 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 sprze‑
daż detaliczna i hurtowa następujących produktów: środki wybielają‑
ce i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, po‑
lerowania, 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, lakie‑
ry do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetycz‑
ne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną,
środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ust‑
nej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic
i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chustecz‑
ki 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, oczyszcza‑
jące maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe ma‑
seczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do ce‑
lów 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 de‑
pilacji, przybory i urządzenia do pielęgnacji paznokci, prostownice
i lokówki do włosów, urządzenia kosmetyczne służące do wykonywa‑
nia zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, aparatura
do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu,
elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu ka‑
witacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny, urzą‑
dzenia 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 wizażu, usługi klinik medycyny este‑
tycznej, usługi w zakresie salonów fryzjerskich, informacja i doradztwo
dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych.

(540) nimm 2 Śmiejżelki Heroes
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.

(111) 294490
(220) 2016 08 18
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) August Storck KG, Berlin, DE.

(531) 26.05.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 1 substancje chemiczne, produkty chemiczne i surowce
do produkcji kosmetyków, kosmetyków leczniczych i preparatów

(210) 460460

(111) 294491
(220) 2015 06 29
(151) 2016 03 11
(441) 2015 10 12
(732) SZULC EWA, Warszawa, PL.
(540) JUNONA
(540)

(210) 444212

Kolor znaku: ciemnoczerwony, jasnożółty
(531) 26.01.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, badania laboratoryjne i hormonal‑
ne, badania cytologiczne i bakteriologiczne, diagnostyka USG, pro‑
wadzenie lecznicy, kliniki medycznej, opieka zdrowotna.
(111) 294492
(220) 2016 02 22
(210) 452589
(151) 2016 10 31
(441) 2016 05 23
(732) ZIELONA BUDKA (MIELEC) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
(540) ZIELONA BUDKA 1947 Lody Owoce leśne z kawałkami
owoców
(540)

Kolor znaku: złoty, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czarny,
biały, niebieski, ciemnoniebieski, fioletowy, jasnofioletowy,
ciemnofioletowy, ciemnoróżowy
(531) 08.01.18, 05.07.08, 05.07.09, 29.01.15, 26.01.02, 26.01.18,
27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, lody mleczne, lody sokowe, lody śmie‑
tankowe, lody wodne, desery lodowe, rolady lodowe, torty lodowe,
sorbety zawarte w tej klasie, sorbety lodowe, lody, desery lodowe,
sorbety lodowe z dodatkami kawałków owoców, bakalii, galaretek
owocowych, ciastek, sosów, lody w proszku, preparaty do sporzą‑
dzania lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lodów
i deserów, wafle do lodów, ozdoby jadalne do lodów i deserów.
(111) 294493
(220) 2016 04 20
(210) 455271
(151) 2017 01 24
(441) 2016 07 18
(732) CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) DERMIKA
(540)
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farmaceutycznych, 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetycz‑
ne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych,
mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do ce‑
lów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki ko‑
smetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby per‑
fumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, mydła lecznicze, szampony, od‑
żywki i środki do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycz‑
nych, środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania
jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych,
produkty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz
do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demaki‑
jażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji
włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami ko‑
smetycznymi, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych, oleje
lecznicze, kąpiele lecznicze, preparaty terapeutyczne do kąpieli, bło‑
ta i borowiny do kąpieli, błota i borowiny do celów leczniczych, sole
do kąpieli mineralnych, preparaty farmaceutyczne, lotony do celów
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi.

(111) 294494
(220) 2016 04 22
(210) 455419
(151) 2017 01 24
(441) 2016 07 18
(732) CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: brązowy, szary, biały, jasnozłoty, ciemnozłoty
(531) 01.15.15, 01.15.23, 01.15.24
(510), (511) 1 substancje chemiczne, produkty chemiczne i surowce
do produkcji kosmetyków, kosmetyków leczniczych i preparatów far‑
maceutycznych, 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mlecz‑
ka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów ko‑
smetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów per‑
fumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne,
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
żele pod prysznic, mydła, mydła lecznicze, szampony, odżywki i środ‑
ki do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki
do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej,
sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty
kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony
przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosme‑
tyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów,
produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny‑
mi, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych, oleje lecznicze,
kąpiele lecznicze, preparaty terapeutyczne do kąpieli, błota i borowi‑
ny do kąpieli, błota i borowiny do celów leczniczych, sole do kąpieli
mineralnych, preparaty farmaceutyczne, lotony do celów farmaceu‑
tycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, chustecz‑
ki nasączone płynami farmaceutycznymi, 44 usługi kosmetyczne
i w zakresie pielęgnacji urody, w tym usługi kosmetyczek, salonów
piękności i ośrodków SPA, usługi gabinetów odnowy biologicznej,
usługi fryzjerskie, manicure, pedicure, masaż, usługi solariów, usługi
sauny, usługi w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, usługi
z zakresu medycyny estetycznej, aromaterapia, fizjoterapia, informa‑
cja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody, i stosowania produk‑
tów kosmetycznych, doradztwo dotyczące wizażu .
(111) 294495
(220) 2016 08 18
(210) 460462
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) EKO CYKL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) PRZEDSIĘBIORCA EFEKTYWNY SUROWCOWO
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(540)

Kolor znaku: jasnozielony, biały, ciemnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 41 organizowanie konkursów.
(111) 294496
(220) 2016 08 18
(210) 460463
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) EKO CYKL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGISTYKA ODZYSKU
OPAKOWANIA
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 26.04.07, 26.04.09
(510), (511) 41 organizowanie konferencji.
(111) 294497
(220) 2016 08 19
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) DLS TRANS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) dls
(540)

(210) 460486

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo celne, doradztwo w sektorze celnym,
nadzór i prowadzenie procedury celnej, 39 usługi spedycyjne obej‑
mujące: przewóz, przeładunek, magazynowanie, przechowywa‑
nie, składowanie, pakowanie towarów, przewóz towarów środkami
transportu drogowego, przewóz towarów środkami transportu mor‑
skiego, przewóz towarów środkami transportu kolejowego, przewóz
towarów środkami transportu lotniczego, transport kontenerowy,
usługi logistyczne w sektorze transportowym, doradztwo i nadzór
w sprawach transportu, usługi przeprowadzkowe, wypożyczanie
środków transportu, magazynowanie celne.
(111) 294498
(220) 2016 08 19
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) BIELENDA JUSTYNA, Ustroń, PL.
(540) Colormania SALON FRYZJERSKI
(540)

(210) 460499

Kolor znaku: ciemnoróżowy, różowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 44 salony fryzjerskie, salony piękności, usługi manicure,
masaż.
(111) 294499
(151) 2017 01 25

(220) 2016 08 21
(441) 2016 10 10

(210) 460519
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(732) KASPRZYK ANNA AKADEMIA AKTYWNYCH I KREATYWNYCH,
Kraków, PL.
(540) Architekci Zabawy
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, admini‑
strowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, 41 nauczanie, or‑
ganizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 294500
(220) 2016 08 20
(210) 460520
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) BENEDYK PIOTR SZYMON STREET SHOP KWADRAT,
Sanok, PL.
(540) STREET AUTONOMY
(540)

(111) 294503
(220) 2016 04 15
(210) 454881
(151) 2017 01 25
(441) 2016 09 26
(732) ALFA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) ALFA POWER
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradz‑
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
biznesowe, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej,
42 doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie
zaopatrzenia w prąd i energię, doradztwo w zakresie oszczędności
energii elektrycznej, doradztwo w zakresie informatyki, profesjonal‑
ne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach,
profesjonalne doradztwo dotyczące technologii.
(111) 294504
(220) 2016 04 15
(151) 2017 01 24
(441) 2016 07 18
(732) GRUSZECKI WITOLD ASTINEX, Łódź, PL.
(540) ENZO fashion
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.06, 27.05.19
(510), (511) 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, kaski ochronne
dla motocyklistów, okulary przeciwsłoneczne, okulary dla rowerzy‑
stów, okulary do uprawiania sportu, etui na okulary, 18 torby, torby
sportowe, plecaki sportowe, portfele, 25 odzież, odzież narciarska,
odzież skórzana, odzież wodoodporna, rękawiczki, odzież dla rowe‑
rzystów, odzież do biegania, odzież do sztuk walki, odzież skórzana
dla motocyklistów, odzież w stylu sportowym, odzież ochronna zakła‑
dana na ubrania, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, sporto‑
we nakrycia głowy [inne niż kaski], ubiory do uprawiania sztuk walki,
28 artykuły gimnastyczne i sportowe, nakolanniki, nagolenniki, ochra‑
niacze na ramiona i łokcie, ochraniacze na pięści jako artykuły sporto‑
we, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom, artykuły sportowe
nie ujęte w innych klasach, kamizelki ochronne do sztuk walki, sprzęt
do treningu sztuk walki, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wy‑
syłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on‑line) kasków
ochronnych, okularów, toreb i plecaków sportowych, odzieży, obuwia,
nakryć głowy, artykułów gimnastycznych i sportowych, publikowanie
tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnia‑
nie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw i poka‑
zów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produk‑
tów w mediach w celu ich sprzedaży, promocja sprzedaży kasków
ochronnych, okularów, toreb i plecaków sportowych, odzieży, obuwia,
nakryć głowy, artykułów gimnastycznych i sportowych.
(111) 294501
(220) 2016 06 06
(210) 457479
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Azofoska
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy ogrodnicze, nawozy dla rolnictwa.
(111) 294502
(220) 2016 06 06
(210) 457480
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BIONAWÓZ
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 05.03.14, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy ogrodnicze, nawozy dla rolnictwa.
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(210) 454886

Kolor znaku: ciemnoczerwony, złoty, biały
(531) 24.09.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 25 odzież damska‑sukienki, żakiety, spódnice, spodnie.
(111) 294505
(220) 2016 04 15
(210) 454899
(151) 2017 01 24
(441) 2016 07 18
(732) EUROPEJSKIE CENTRUM GOSPODARCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głowno, PL.
(540) OVOCHIPS
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy jabłkowe, suszone owoce.
(111) 294506
(220) 2016 04 15
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) EUROCASH Spółka Akcyjna, Komorniki, PL.
(540) niezbędny
(540)

(210) 454905

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 09.01.09, 09.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 29 tłuszcze i oleje jadalne, margaryna do pieczenia, mar‑
garyna do smarowania pieczywa, olej roślinny, olej rzepakowy, sma‑
lec.
(111) 294507
(220) 2016 04 15
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) PIĘTA PIOTR, Poznań, PL.
(540) BACK TO COMFORT
(540)

(210) 454909

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 24.15.21, 27.05.01,
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27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 3 detergenty, płyny i pasty do podłóg, środki chemiczne
do prania, barwniki do użytku domowego, środki do namaczania bielizny,
pasty do butów, preparaty do czyszczenia powierzchni do użytku domo‑
wego, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowe‑
go, środki do konserwacji skóry, krochmal, środki do konserwacji mebli,
preparaty do polerowania, preparaty do prania chemicznego, odrdzewia‑
cze, środki do wywabiania plam, wybielania, olejki do celów kosmetycz‑
nych, kosmetyki do brwi, chusteczki higieniczne nasączone płynami ko‑
smetycznymi, preparaty do demakijażu, dezodoranty osobiste, perfumy,
kremy kosmetyczne, wody kolońskie, toaletowe, zestawy kosmetyków,
lakiery do paznokci i do włosów, maseczki kosmetyczne, mleczko ko‑
smetyczne, mydła toaletowe, przeciwpotowe dezodorujące, do golenia,
pomadki do ust, puder kosmetyczny, szampony, pasty do zębów, środki
do opalania, pasty do butów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
kremy lecznicze, substancje sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów medycznych, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, materiały do celów stomatologicznych, detergenty do ce‑
lów medycznych, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, dezyn‑
fekcyjne środki do celów higienicznych, dezynfekcyjne środki do toalet,
44 usługi medyczne, usługi w zakresie prowadzenia klinik medycznych,
usługi w zakresie prowadzenia salonów piękności, łaźni, usługi optyczne,
placówki opieki medycznej niehospitalizacyjne, usługi fizjoterapii, fizyko‑
terapii, usługi farmaceutyczne w zakresie leków gotowych, usługi w za‑
kresie prowadzenia placówek rekonwalescencyjnych.
(111) 294508
(220) 2016 04 15
(210) 454919
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA
AKCYJNA, Kędzierzyn‑Koźle, PL.
(540) ZAKsan
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, czarny
(531) 02.05.02, 02.05.08, 02.05.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.04, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 16 publikacje drukowane, w tym materiały reklamowe,
marketingowe, informacyjne, oprawy i okładki książek, zeszytów, no‑
tesów, artykuły i materiały biurowe, szkolne, w tym przybory do pi‑
sania i rysowania, piórniki, teczki, torby, worki, pudełka, naklejki, ze‑
szyty, 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 ma‑
teriałów reklamowych, promocyjnych takich jak katalogi, broszury,
ulotki, kalendarze, długopisy, pióra, ołówki, kredki, odzież, nakrycia
głowy, koszulki, czapeczki, daszki, kubki, zabawki, maskotki, gry.
(111) 294509
(220) 2016 04 15
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) ALBERO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ALBERO INVEST
(540)

(210) 454923

(531) 27.05.01, 26.05.10, 05.01.04, 05.01.05, 05.01.16, 26.04.09,
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07.01.08
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku z wyposażeniem domu, przygo‑
towanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż pro‑
duktów, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi biurowe dotyczące
przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi reklamowe dotyczące
nieruchomości, 36 usługi w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, dostarczanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, wy‑
najem nieruchomości, wynajem domów, mieszkań, pokoi, pomiesz‑
czeń i lokali na cele biurowe, organizowanie wynajmu nieruchomości,
organizacja najmu nieruchomości handlowych, udzielanie informacji
związanych z wynajmem budynków, dzierżawa nieruchomości, or‑
ganizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, planowanie
inwestycji w nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami w zakre‑
sie nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi
w zakresie inwestowania w nieruchomości, inwestowanie w nieru‑
chomości, finansowanie inwestycji budowlanych, usługi agencji po‑
średnictwa nieruchomości mieszkaniowych, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości zwią‑
zane z kupnem i sprzedażą ziemi, budynków, usługi agencji w zakresie
sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi w zakresie wyszukiwania
nieruchomości mieszkaniowych, udzielanie informacji dotyczących
rynku nieruchomości, dostarczanie i udzielanie informacji dotyczą‑
cych nieruchomości, udzielanie informacji o nieruchomościach, doty‑
czących majątku i ziemi, udzielanie informacji dotyczących kwestii nie‑
ruchomości za pośrednictwem Internetu, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące nieruchomości, usługi związane ze współwła‑
snością nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące własności nieruchomości, doradztwo w dzie‑
dzinie zakupu nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych,
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, pomoc
w zakupie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nierucho‑
mościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budyn‑
kami mieszkalnymi, lokalami biurowymi i lokalami przeznaczonymi
do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w za‑
kresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościa‑
mi w zakresie kompleksów budynków, zarządzanie domami, usługi
sprzedaży nieruchomości, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, roz‑
biórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków
prefabrykowanych, budowanie nieruchomości, budowa nieruchomo‑
ści mieszkalnych, budynków mieszkalnych i komercyjnych, domów,
domów na zamówienie, budowa [wznoszenie i szklenie] budynków
ogrodowych, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych,
prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, montaż konstrukcji bu‑
dynków, izolowanie budynków, zbrojenie budynków, uszczelnianie
budynków, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budyn‑
kach, instalowanie wyposażenia budynków, instalowanie osprzętu
i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, usługi w zakresie ma‑
lowania i dekorowania budynków, malowanie i prace dekoratorskie
w budynkach, malowanie budynków, konserwacja i naprawa instalacji
w budynkach, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i kli‑
matyzacji budynków, naprawa i konserwacja budynków, konserwacja
nieruchomości, odnawianie budynków i wnętrz budynków, remon‑
towanie budynków, renowacja budynków, nadzór nad wyburzaniem
budynków, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
konstruowania budynków, udzielanie informacji online związanych
ze wznoszeniem budynków, usługi dozorcze i pielęgnacji budynków,
sprzątanie nieruchomości, 42 planowanie budowy nieruchomości,
usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, sporządzanie
raportów dotyczących planowania nieruchomości, sporządzanie pla‑
nów domów, projektowanie architektoniczne, projektowanie domów,
usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi doradcze
związane z projektowaniem budynków, usługi architektury wnętrz,
usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i do‑
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radcze w tym zakresie, projektowanie wnętrz, projektowanie wnętrz
budynków, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz bu‑
dynków, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projekto‑
wania wystroju wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania
wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz.

(510), (511) 7 wytłaczarki, mieszalniki, 9 aparatura i przyrządy dla
chemii, wzorniki (przyrządy pomiarowe), elektroniczne urządzenia
kontrolno‑sterujące, urządzenia pomiarowe, elektroniczne urządze‑
nia pomiarowe, termostaty, urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
lepkościomierze, 11 aparatura i urządzenia chłodnicze.

(111) 294510
(220) 2016 04 15
(210) 454926
(151) 2017 01 25
(441) 2016 09 26
(732) ESKA ROCK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) RADIO VOX FM TOUR
(540)

(111) 294512
(220) 2016 04 16
(210) 454991
(151) 2017 01 25
(441) 2016 09 26
(732) BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY, Bydgoszcz, PL.
(540) INNOFORM
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, analizy rynku, pozyskiwanie danych do kompute‑
rowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych ba‑
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, specjalistyczne
doradztwo gospodarczo‑handlowe w zakresie prowadzenia badań
i prac rozwojowych, doradztwo i konsultację w zakresie prowadze‑
nia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności go‑
spodarczej dotyczące rozwoju produktu, pomoc przedsiębiorstwom
w działalności przemysłowej i handlowej, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i targów w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, organizowanie imprez dla celów
marketingowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, marketing, reklama w tym: prasowa, radiowa, inter‑
netowa, telewizyjna, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
szkoleń, sympozjów, spotkań, prezentacji, wystaw, organizowanie
targów i wystaw w celach edukacyjnych i rozrywkowych.

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne podręczne, urządze‑
nia do komunikacji wewnętrznej, mikrofony, nadajniki telekomunika‑
cyjne, oprogramowanie komputerowe nagrane, pamięci komputero‑
we, przenośny radiowy sprzęt nadawczo‑odbiorczy, tablice ogłoszeń
elektroniczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony przeno‑
śne, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do przetwarza‑
nia informacji, automaty muzyczne [juke box] uruchamiane monetą,
dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe [CD‑ROM‑y], kasety
wideo, płyty fonograficzne, taśmy wideo, urządzenia do rejestrowa‑
nia dźwięku, urządzenia telewizyjne, 16 atlasy, albumy, afisze, plakaty,
albumy, broszury, czasopisma, gazety, komiksy, kalendarze, formula‑
rze jako blankiety i druki, fotografie, reprodukcje graficzne, katalogi,
książki, mapy, materiały piśmienne, 35 prowadzenie usług w zakresie:
agencji importowo
‑handlowej, agencji reklamowych, badań opi‑
nii publicznej, badań rynku, dystrybucji materiałów reklamowych
‑próbek, druków, prospektów, broszur, pozyskiwanie danych do kom‑
puterowych baz danych, promocji sprzedaży dla osób trzecich,
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe, reklamy telewizyjne, rekla‑
my radiowe, organizowanie targów w celach handlowych lub rekla‑
mowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług komunikacyjnych, usługi
prowadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni wyselekcjonowa‑
nych produktów z zakresu nagrań muzycznych, sprzętu muzyczne‑
go, telekomunikacyjnego i komputerowego, 38 prowadzenie usług
w zakresie: agencji informacyjnej z zakresu aktualności i wiadomo‑
ści, informacji o telekomunikacji, łączności przez sieć światłowodów,
łączności przed terminale komputerowe, łączności telefonicznej,
łączności za pomocą telefonii komórkowej, łączności przez termi‑
nale komputerowe, transmisji satelitarnej, połączenia ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłania
informacji, usług o ogłoszeń elektronicznych poprzez telekomunika‑
cję, usług telefonicznych, 41 prowadzenie usług w zakresie: edukacji,
studia filmowego, usługi kompozycji muzycznych, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, montaż taśm wideo,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach
wideo, nocne kluby, organizowanie i prowadzenie koncertów, im‑
presariat w zakresie organizowania spektakli, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, produkcja filmów i mikrofilmów,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
i prowadzenie radiowych i telewizyjnych programów rozrywkowych,
realizacji spektakli, rozrywka, widowiska rozrywkowe, usługi studia
nagrań, usługi reporterskie.
(111) 294511
(220) 2016 04 15
(210) 454930
(151) 2017 01 25
(441) 2016 09 26
(732) LESZCZYŃSKI RADOSŁAW RHL‑SERVICE, Wysogotowo, PL.
(540) RHL SERVICE
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03

(111) 294513
(220) 2016 04 19
(210) 454995
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) MAZIARZ PAWEŁ, Wrocław, PL.
(540) SPONTIME
(510), (511) 9 oprogramowanie do telefonów komórkowych, pro‑
gramy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), oprogra‑
mowanie komunikacyjne, oprogramowanie komputerowe do ce‑
lów biznesowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania
z Internetu, oprogramowanie do przesyłania wiadomości on‑line,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramo‑
wanie społecznościowe, 38 elektroniczna transmisja wiadomości,
elektroniczna wymiana danych, elektroniczne przekazywanie wia‑
domości, elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych
i danych, elektroniczne tablice ogłoszeń, komunikacja elektroniczna
za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych
i forów internetowych, komunikacja przez telefony komórkowe, ko‑
munikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, komuni‑
kacja za pomocą środków elektronicznych, przekazywanie informa‑
cji za pośrednictwem telefonu, przesyłanie wiadomości za pomocą
sieci internetowej (Web Messaging), transmisja danych przez Inter‑
net, transmisja krótkich wiadomości [sms], obrazów, mowy, dźwięku,
muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządze‑
niami telekomunikacyjnymi, udostępnianie online elektronicznych
tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy
użytkownikami komputerów, usługi dostarczania wiadomości elek‑
tronicznych, usługi elektronicznej wymiany danych, zapewnianie
dostępu do portali w Internecie.
(111) 294514
(220) 2016 04 21
(210) 455004
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) GEOMAX MISZTAL‑STATECZNY SPÓŁKA JAWNA,
Opole Lubelskie, PL.
(540) Krówki marynarskie
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, cukierki
‑krówki, wyroby czekoladowe, słodycze do ssania, 35 usługi pro‑
wadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, cukierniach oraz
za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: wyroby
cukiernicze i słodycze, usługi marketingowe, usługi reklamowe.
(111) 294515
(220) 2016 04 18
(210) 455007
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) MEDICOFARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MELATOSEN
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno
‑farmaceutyczne, leki dla
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ludzi, leki pomocnicze (wspierające), leki w płynie, leki wzmacnia‑
jące, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczni‑
czych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów
leczniczych, sole wód mineralnych, żywność dietetyczna dla celów
leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów medycz‑
nych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycz‑
nych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecz‑
nicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne
(aromatyczne) do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutyczne‑
go, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.

(111) 294516
(220) 2016 04 18
(210) 455009
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) MEDICOFARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ORTOPEDINA
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno
‑farmaceutyczne, leki dla
ludzi, leki pomocnicze (wspierające), leki w płynie, leki wzmacnia‑
jące, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczni‑
czych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów
leczniczych, sole wód mineralnych, żywność dietetyczna dla celów
leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów medycz‑
nych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycz‑
nych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecz‑
nicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne
(aromatyczne) do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutyczne‑
go, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.
(111) 294517
(220) 2016 04 18
(210) 455020
(151) 2017 01 24
(441) 2016 07 18
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SARPIN
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno‑farmaceutyczne, leki dla lu‑
dzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, do‑
datki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów me‑
dycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamicz‑
ne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutyczne‑
go, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.
(111) 294518
(220) 2016 04 18
(210) 455036
(151) 2017 04 05
(441) 2016 10 10
(732) JBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) CocciBiotic
(510), (511) 5 dietetyczne substancje przystosowane do użytku
weterynaryjnego, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, pasza
lecznicza dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, suplemen‑
ty diety i preparaty dietetyczne, 31 dodatki do pasz nie do celów
leczniczych, dodatki odźywcze do żywności dla zwierząt, pasze dla
zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, artykuły spożywcze dla
zwierząt gospodarskich, produkty do tuczenia zwierząt .
(111) 294519
(220) 2016 04 18
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) EUROMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PODIUM PARK

(210) 455039
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama prasowa, radiowa, telewizyjna oraz za po‑
średnictwem internetu, wynajmowanie powierzchni reklamowej,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar‑
czej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, orga‑
nizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, 36 ubezpieczenia, bankowość, działalność finan‑
sowa, doradztwo finansowe, finansowanie nieruchomości, wycena
nieruchomości, agencje nieruchomości, powiernictwo nieruchomo‑
ści, usługi kredytowania nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe
[nieruchomości], dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości],
timesharing nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
organizowanie wynajmu nieruchomości, finansowanie konsorcjalne
nieruchomości, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, usługi
nabywania nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
usługi agencji nieruchomości, usługi w zakresie administrowania,
kupna, sprzedaży, wynajmu, dzierżawy nieruchomości, usługi infor‑
macyjne dotyczące nieruchomości, wycena nieruchomości, pośred‑
nictwo w sprawach majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie
zarządzania nieruchomościami, pomoc w zarządzaniu przedsięwzię‑
ciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, 37 usługi budowlane,
usługi związane z naprawą, utrzymaniem i konserwacją obiektów,
montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, kon‑
serwacja instalacji wodno¬kanalizacyjnej, konserwacja i naprawa
instalacji w budynkach, montaż [instalacja] konstrukcji budynków,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja
instalacji gazowych i elektrycznych, instalacja sprzętu do automa‑
tyki budynkowej, instalacja urządzeń do otwierania drzwi, instala‑
cja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, instalacja urządzeń
wentylacyjnych, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja
systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, insta‑
lacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń łazienkowych,
modernizacja instalacji do wentylacji budynków, modernizacja insta‑
lacji do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewa‑
nia budynków, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpo‑
żarowych, konserwacja alarmowych instalacji przeciwpożarowych,
konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, instalacja
osprzętu i wyposażenia w budynkach, instalacja okablowania w bu‑
dynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalacja rusztowań
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, podziemne prace
konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno¬kanalizacyjnych, usłu‑
gi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej,
usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bez‑
pieczeństwa, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na da‑
chach i w konstrukcjach, roboty ziemne, usługi związane z rozbiórką
i burzeniem obiektów budowlanych, usługi w zakresie robót budow‑
lanych wykończeniowych, wynajem sprzętu budowlanego, usługi
nadzoru budowlanego, budowa pawilonów i sklepów targowych,
informacja budowlana, doradztwo budowlane, 42 projektowanie
budowlane, urbanistyczne, technologiczne, dekoracje wnętrz, usługi
architektoniczne i inżynieryjne.
(111) 294520
(220) 2016 04 18
(210) 455051
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) EUROMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PODIUM PARK
(510), (511) 35 reklama prasowa, radiowa, telewizyjna oraz za po‑
średnictwem internetu, wynajmowanie powierzchni reklamowej,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar‑
czej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, orga‑
nizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, 36 ubezpieczenia, bankowość, działalność finan‑
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sowa, doradztwo finansowe, finansowanie nieruchomości, wycena
nieruchomości, agencje nieruchomości, powiernictwo nieruchomo‑
ści, usługi kredytowania nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe
[nieruchomości], dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości],
timesharing nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
organizowanie wynajmu nieruchomości, finansowanie konsorcjalne
nieruchomości, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, usługi
nabywania nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
usługi agencji nieruchomości, usługi w zakresie administrowania,
kupna, sprzedaży, wynajmu, dzierżawy nieruchomości, usługi infor‑
macyjne dotyczące nieruchomości, wycena nieruchomości, pośred‑
nictwo w sprawach majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie
zarządzania nieruchomościami, pomoc w zarządzaniu przedsięwzię‑
ciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, 37 usługi budowlane,
usługi związane z naprawą, utrzymaniem i konserwacją obiektów,
montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, kon‑
serwacja instalacji wodno¬kanalizacyjnej, konserwacja i naprawa in‑
stalacji w budynkach, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, usłu‑
gi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji
gazowych i elektrycznych, instalacja sprzętu do automatyki budyn‑
kowej, instalacja urządzeń do otwierania drzwi, instalacja sprzętu
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, instalacja urządzeń wentylacyj‑
nych, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja systemów
oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń łazienkowych, modernizacja
instalacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji do klima‑
tyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania budynków,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, konser‑
wacja alarmowych instalacji przeciwpożarowych, konserwacja i na‑
prawa instalacji drzwi automatycznych, instalacja osprzętu i wyposa‑
żenia w budynkach, instalacja okablowania w budynkach do przekazu
telekomunikacyjnego, instalacja rusztowań budowlanych, platform
roboczych i budowlanych, podziemne prace konstrukcyjne w za‑
kresie instalacji wodno¬kanalizacyjnych, usługi doradcze związane
z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, usługi doradcze zwią‑
zane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, instalacja
materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach,
roboty ziemne, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów bu‑
dowlanych, usługi w zakresie robót budowlanych wykończeniowych,
wynajem sprzętu budowlanego, usługi nadzoru budowlanego, budo‑
wa pawilonów i sklepów targowych, informacja budowlana, doradz‑
two budowlane, 42 projektowanie budowlane, urbanistyczne, tech‑
nologiczne, dekoracje wnętrz, usługi architektoniczne i inżynieryjne.

(111) 294521
(220) 2016 04 18
(210) 455069
(151) 2016 11 18
(441) 2016 07 18
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex LEON active LEON JaBłko Truskawka RABARBAR
MAGNEZ Wit. B6 Wit. B12 KWAS foliowy Bez konserwantów
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony,
czerwony, ciemnoczerwona, różowa, fioletowy, pomarańczowy,
jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy, żółty, ciemnożółty,
czarny, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, jasnożółty
(531) 03.01.01, 03.01.25, 05.07.08, 26.01.01, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, sto‑
łowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholo‑
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we, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bez‑
alkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo‑warzywne,
zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, owocowo
‑warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owo‑
cowe 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 serwatko‑
we, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporzą‑
dzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.

(111) 294522
(220) 2016 04 18
(210) 455113
(151) 2017 01 23
(441) 2016 08 16
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SymPhar
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, olejki eterycz‑
ne, szampony i płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, środki toaletowe, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryj‑
ne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety,
probiotyki, prebiotyki, preparaty witaminowe, żywność dla niemow‑
ląt i dla osób chorych, środki sanitarne do celów medycznych, pla‑
stry, materiały opatrunkowe opatrunki gipsowe, środki odkażające,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywa‑
nia stosowane w chirurgii, urządzenia elektromedyczne i elektrote‑
rapeutyczne, urządzenia napromiemowujące do celów medycznych
i terapeutycznych, przyrządy elektroterapeutyczne do kuracji od‑
chudzających, urządzenia i artykuły ortopedyczne i optyczne, gleu‑
kometry, nakłuwacze, paski do gleukometrów inhalatory, wyroby
medyczne i artykuły zaopatrzenia medycznego, w szczególności:
testy ciążowe, testy do samobadania pod kątem stanu zdrowia i/lub
dolegliwości zdrowotnych, przyrządy i urządzenia do przeprowadza‑
nia testów diagnostycznych do celów medycznych, weterynaryjnych
i stomatologicznych, płytki do testów diagnostycznych do użytku
w badaniach medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych,
prześcieradła sterylne do użytku chirurgicznego, odzież sterylna
do użytku chirurgicznego, rękawice do masażu, rękawice do badań
medycznych, rękawice do celów medycznych, weterynaryjnych, sto‑
matologicznych i chirurgicznych, w tym rękawice ochronne, latekso‑
we i gumowe, jednorazowego lub wielorazowego użytku, prezerwa‑
tywy, protezy naczyniowe, implanty części cała i organów zastawki,
w tym zastawki serca, cewniki, pojemniki, próbówk i rurki kapilarne
na krew, Kołnierze ortopedyczne, kołnierze ochronne do celów we‑
terynaryjnych, kołnierze przylepne do worków stosowanych przy
sztucznych przetokach, respiratory, urządzenia rentgenowskie do ce‑
lów medycznych weterynaryjnych i stomatologicznych, błony rentge‑
nowskie, wózki inwalidzkie, wózki pielęgniarskie do przewozu leków
i opatrunków, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej,
internetowej i wysyłkowej towarów takich, jak: kosmetyki, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, szampony i płyny do pielę‑
gnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, artykuły toaletowe,
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, probiotyki, prebiotyki, pre‑
paraty witaminowe, żywność dla niemowląt i dla osób chorych, środ‑
ki sanitarne do celów medycznych, plastry materiały opatrunkowe,
opatrunki gipsowe, materiały do plombowania zębów, woski den‑
tystyczne, środki odkażające, aparatura i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia
elektromedyczne i elektroterapeutyczne, urządzenia napromienio‑
wujące do celów medycznych i terapeutycznych, przyrządy elek‑
troterapeutyczne do kuracji odchudzających, urządzenia i artykuły
ortopedyczne i optyczne, wyroby medyczne i artykuły zaopatrzenia
medycznego, usługi agentów handlowych, usługi eksportowe i im‑
portowe, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzeda‑
ży, usługi w zakresie dystrybucji próbek i materiałów reklamowych,
w tym druków, prospektów i broszur, usługi reklamowe i promocyjne
świadczone za pośrednictwem sieci komputerowej, prasy, radia i tele‑
wizji, usługi reklamowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem
bilbordów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi
w zakresie publikacji tekstów reklamowych, usługi w zakresie zarzą‑
dzania planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz
planami promocyjnymi i bonusowymi, usługi pośrednictwa w zakre‑
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sie wynajmowania i sprzedaży miejsca w mediach na cele reklamowe,
usługi w zakresie badań rynku, usługi w zakresie rynkowych badań
opinii publicznej, usługi w zakresie analiz i badań dotyczących dzia‑
łalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, usługi polegające na świadczeniu pomocy w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, w tym usługi w zakresie zarządzania projektami i insty‑
tucjami działającymi w dziedzinie ochrony zdrowia, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
organizacji targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych:
usługi w zakresie prac biurowych, 36 usługi finansowe, usługi pole‑
gające na świadczeniu na rzecz podmiotów gospodarczych pomocy
w zakresie finansów, usługi doradztwa finansowego, usługi w zakre‑
sie analiz i ekspertyz finansowych, usługi w zakresie wyceny finan‑
sowej usługi w zakresie informacji finansowej, usługi w zakresie za‑
rządzania finansami, usługi w zakresie pożyczek, usługi kredytowe
połączone ze sprzedażą ratalną, usługi w zakresie kredytowania pod
zastaw, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie
zarządzania i administrowania nieruchomościami, w tym usługi w za‑
kresie ściągania czynszów, usługi w zakresie sprzedaży, najmu i dzier‑
żawy nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi
w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych usługi w zakresie in‑
westycji kapitałowych, usługi w zakresie lokowania kapitału, usługi
dotyczące sponsorowania finansowego, usługi w zakresie organizacji
zbiórek funduszy, w tym zbiórek funduszy na cele dobroczynne usłu‑
gi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze i informacyjne
w sprawach dotyczących ubezpieczeń.

(111) 294523
(220) 2016 04 21
(210) 455280
(151) 2017 01 25
(441) 2016 08 16
(732) PARDYAK MAREK SYNERGY, Myślenice, PL.
(540) SUNGLOBE
(510), (511) 29 oleje, oliwy i tłuszcze jadalne, w tym oleje roślinne,
oleje jadalne z ryb (inne niż tran), oleje z przyprawami, oliwa z oliwek,
nabiał i produkty z nabiałem, mleko, produkty na bazie mleka, jogur‑
ty, masło, sery, dżemy, mięso, przetwory mięsne, wędliny, przetwory
wędliniarskie, ryby, przetwory rybne, przetwory owocowe i warzyw‑
ne, przekąski na bazie owoców i warzyw.
(111) 294524
(220) 2016 04 21
(210) 455312
(151) 2017 01 23
(441) 2016 06 20
(732) FREETIVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) TAGMAX
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.05.06, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski kom‑
paktowe audio‑video, w tym płyty CD, DVD, nagrane dyski, opro‑
gramowanie komputerowe nagrane, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, bandany na szyję, bezrękawniki, bluzki, bluzy, kombinezony
buty, buty sportowe, kalosze, koszule, bielizna, piżamy, spodnie,
stroje kąpielowe, szaliki, rękawiczki, szlafroki, wyprawka dziecięca
jako ubrania, czapki, koszulki gimnastyczne, kurtki, odzież ze skóry,
odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, szaliki, T‑shirty, bielizna
osobista, nakrycia głowy przeznaczone dla młodzieży, 35 pozyskiwa‑
nie danych do komputerowych baz danych, tworzenie komputero‑
wych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, marketing, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama za po‑
średnictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, ana‑
lizy rynku, badania rynkowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, rekla‑
ma stron internetowych, wynajem powierzchni reklamowej na stro‑
nach internetowych, udostępnianie miejsca na stronach interneto‑
wych na reklamę towarów i usług, reklama za pośrednictwem filmów
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umieszczanych w Internecie, product placement, agencje reklamo‑
we, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, 38 usługi dostępu
do treści stron internetowych i portali, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, usługi w zakresie przesyłania informacji tek‑
stowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych
i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie
przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi
w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi w zakresie
prowadzenia blogów internetowych, usługi w zakresie prowadzenia
portali internetowych, 39 usługi w zakresie transportu kolejowego,
drogowego i wodnego osób i rzeczy, usługi w zakresie pakowania,
załadunku, przeładunku, magazynowania i przechowywania towa‑
rów, usługi w zakresie transportu lądowego obejmujące w szcze‑
gólności pojazdy szynowe, wynajem środków transportu lądowe‑
go, wynajem palet, kontenerów, pojemników do przechowywania
i transportu, przewóz palet, kontenerów i pojemników do transportu
i przechowywania koleją, transportem drogowym i wodnym, usługi
magazynowania i przechowywania towarów na składowiskach, wy‑
najem samochodów towarowych lub osobowych, wynajem sprzętu,
urządzeń i narzędzi w celu zorganizowania transportu drogą lądową
lub wodną, pośrednictwo w transporcie towarów koleją, transpor‑
cie drogowym i wodnym, usługi w zakresie spedycji, 42 tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, prowadzenie stron interne‑
towych o tematyce marketingowej i sprzedażowej, prowadzenie
sklepów internetowych, projektowanie oprogramowania dla ope‑
ratorów audio i wideo, projektowanie i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w projektowaniu stron internetowych.

(111) 294525
(220) 2016 04 25
(210) 455511
(151) 2016 12 28
(441) 2016 07 18
(732) TRZECIAK ADAM TECHEUROMONT, Kępno, PL.
(540) BAUTER
(510), (511) 6 zawiasy metalowe, zamki metalowe, konstrukcje me‑
talowe, pudelka gotowe jako opakowania metalowe, drobne wyroby
metalowe, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje kredytowe,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomo‑
ściami, biura kredytowe, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami,
biuro wynajmu mieszkań, doradztwo dotyczące inwestowania w nieru‑
chomości, doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo inwestycyjne,
doradztwo kredytowe, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trze‑
cich, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa i wy‑
najem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków,
dzierżawa nieruchomości‑tylko nieruchomości, wynajem pomieszczeń
handlowych, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem nierucho‑
mości, wynajem mieszkań, wynajem domów, wynajem i dzierżawa
zakwaterowania stałego, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi
w zakresie wycen, usługi pożyczek dla konsumentów, usługi kredyto‑
we, udzielanie pożyczek, udzielanie kredytów hipotecznych i pośred‑
nictwo w tym zakresie, udzielanie kredytów, przygotowywanie umów
pożyczkowych, pożyczki pod zastaw, pożyczki z poręczeniem, pożyczki
hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, pośred‑
nictwo w obrocie nieruchomościami, organizowanie najmu nierucho‑
mości na wynajem, 37 budowa bloków mieszkalnych, budowa funda‑
mentów, naprawcze roboty budowlane, budowanie nieruchomości,
budowanie domów, budowa ścian działowych we wnętrzach, burzenie
konstrukcji, doradztwo inżynieryjne‑budownictwo, konserwacja i na‑
prawa budynków, nadzór budowlany, podziemne prace konstrukcyjne
w zakresie wylewania fundamentów, remont nieruchomości, remonto‑
wanie budynków, rozbiórka budynków, udzielanie informacji budow‑
lanych, tynkowanie, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie
budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie bu‑
dynków mieszkalnych, wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użyt‑
ku w budowie budynków, wynajem maszyn budowlanych, wynajem
rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, wynajem sprzę‑
tu budowlanego, wypożyczanie maszyn budowlanych, wypożyczanie
narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiór‑
ki, instalacja pokryć dachowych, wynajem sprzętu konstrukcyjnego
i budowlanego, odnawianie instalacji wodno‑kanalizacyjnych, usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, konserwacja i naprawy instalacji
grzewczej, montaż i naprawa instalacji grzewczych, modernizacja insta‑
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lacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, wypożyczanie
maszyn do robót ziemnych, 39 wynajem statków, wynajem pojazdów,
wynajem przyczep, wynajem autokarów, wynajem magazynów, wyna‑
jem łodzi, wynajem samochodów, wynajem wózków widłowych, wyna‑
jem pojazdów pasażerskich, wynajem pojazdów ciężarowych, wynajem
miejsc magazynowych, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem
ciężarówek, wypożyczanie pojazdów, wynajem obiektów i urządzeń
magazynowych, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wy‑
najem przyczep do przewozu samochodów, wynajem garaży i miejsc
parkingowych, transport samochodowy, transport pasażerski, transport
morski, usługi transportowe, transport lądowy pasażerów, wypożycza‑
nie środków transportu, transport ładunków, magazynowanie towarów.

(111) 294526
(220) 2016 04 25
(210) 455513
(151) 2017 01 17
(441) 2016 08 29
(732) ZNAMIROWSKA MONIKA, ZNAMIROWSKI DARIUSZ INWEST
‑KOM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) INWEST‑FUND
(510), (511) 35 promocja sprzedaży nieruchomości, 36 administro‑
wanie nieruchomości, 43 usługi hotelarskie, wynajmowanie po‑
mieszczeń na pobyt czasowy.
(111) 294527
(220) 2016 04 25
(210) 455515
(151) 2017 01 17
(441) 2016 08 29
(732) ZNAMIROWSKA MONIKA, ZNAMIROWSKI DARIUSZ INWEST
‑KOM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) INWEST‑TRADE
(510), (511) 35 promocja sprzedaży nieruchomości, 36 administro‑
wanie nieruchomości, 43 usługi hotelarskie, wynajmowanie po‑
mieszczeń na pobyt czasowy.
(111) 294528
(220) 2016 04 25
(210) 455516
(151) 2017 01 17
(441) 2016 08 29
(732) ZNAMIROWSKA MONIKA, ZNAMIROWSKI DARIUSZ INWEST
‑KOM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) INWEST‑TRUST
(510), (511) 35 promocja sprzedaży nieruchomości, 36 administro‑
wanie nieruchomości, 43 usługi hotelarskie, wynajmowanie po‑
mieszczeń na pobyt czasowy.
(111) 294529
(220) 2016 04 25
(210) 455518
(151) 2017 01 16
(441) 2016 08 29
(732) ZNAMIROWSKA MONIKA, ZNAMIROWSKI DARIUSZ INWEST
‑KOM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) INWEST‑FIN
(510), (511) 35 promocja sprzedaży nieruchomości, 36 administro‑
wanie nieruchomości, 43 usługi hotelarskie, wynajmowanie po‑
mieszczeń na pobył czasowy.
(111) 294530
(220) 2016 04 25
(210) 455536
(151) 2017 01 19
(441) 2016 09 26
(732) PUSTUŁKA LESZEK, Czeladź, PL.
(540) MISTRZOSTWA POLSKI SAUNAMISTRZÓW POLISH SAUNA
CHAMPIONSHIP
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, brązowy, jasnoniebieski,
niebieski, szary
(531) 27.05.01, 19.01.08, 11.01.02, 01.15.15
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(510), (511) 35 działalność promocyjna i reklamowa, 39 organi‑
zowanie podróży i wycieczek na imprezy i do obiektów saunowo
‑basenowych, 41 działalność edukacyjna, organizowanie i prowa‑
dzenie oraz obsługa konkursów, zawodów, mistrzostw, targów,
imprez, wystaw, spektakli i pokazów edukacyjnych, rozrywkowych,
artystycznych i sportowych, 43 obsługa gastronomiczna i hotelo‑
wa, 44 usługi saun, doradztwo specjalistyczne w zakresie obiektów
saunowo‑basenowych oraz saunowania.

(111) 294531
(220) 2016 04 26
(210) 455605
(151) 2017 01 04
(441) 2016 07 04
(732) BOHDANOWICZ MICHAŁ JAMI, Warszawa, PL.
(540) yetea
(540)

Kolor znaku: błękitny
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 niegazowane i gazowane napoje.
(111) 294532
(220) 2016 04 26
(210) 455614
(151) 2017 04 06
(441) 2016 08 01
(732) GROUPE CANAL+ SA, Issy‑Les‑Moulineaux, FR.
(540) Ale kino +
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, ciemnoczerwony
(531) 24.13.01, 24.13.14, 24.13.23, 26.04.02, 26.04.07, 27.05.01,
29.01.13
(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, przełą‑
czania, przekształcania, gromadzenia, sterowania lub regulacji ener‑
gii elektrycznej, dekodery telewizyjne, urządzenia elektroniczne
do przetwarzania danych, elektryczne urządzenia pomiarowe i elek‑
troniczne urządzenia kontrolne, urządzenia i przyrządy do nauczania,
urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, odtwarzania,
przechowywania, szyfrowania, deszyfrowania, przekształcania i prze‑
twarzania dźwięku lub obrazów, urządzenia komunikacyjne i teleko‑
munikacyjne, urządzenia i przyrządy audiowizualne, telekomunika‑
cyjne, do przesyłania danych, telewizyjne i zdalnie sterowane,
odtwarzacze taśm magnetycznych, rejestratory wideo, kamery, tele‑
fony, telefony przenośne, organizery osobiste palmtopy, elektronicz‑
ne organizery, radia, osobiste urządzenia stereofoniczne, projektory,
urządzenia projekcyjne, anteny, talerze satelitarne, obudowy głośni‑
ków, wzmacniacze, komputery, monitory komputerowe, klawiatury
komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy, de‑
kodery, kodery, przyrządy i urządzenia do udzielania i kontroli dostę‑
pu do urządzeń przetwarzających dane, urządzenia do identyfikacji
przeznaczone do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, urzą‑
dzenia do kodowania i dekodowania sygnałów oraz do ich retransmi‑
sji, 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 telewi‑
zyjnymi, magnetyczne nośniki do zapisu, karty magnetyczne, karty
z mikro chipem, karty elektroniczne, układy scalone i mikroukłady,
urządzenia do odczytywania kart, komponenty elektroniczne, moni‑
tory do wyświetlenia danych otrzymanych za pośrednictwem global‑
nej 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,
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urządzenia i przyrządy do wyboru programu telewizyjnego i progra‑
mowania, interaktywne urządzenia i przyrządy telewizyjne, ekrany
telewizyjne, oprogramowanie komputerowe w postaci zapisanych
programów, światłowody i kable optyczne, ogniwa elektryczne i ba‑
terie, 14 biżuteria, wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, metale szlachetne i ich stopy, kamienie szlachet‑
ne, spinki do mankietów z metali szlachetnych, szpilki do krawatów,
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 pi‑
śmienne, 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 wyjąt‑
kiem przyrządów, torebki i saszetki, kopertki, woreczki z papieru lub
tworzyw sztucznych do pakowania, taśmy klejące do celów biuro‑
wych lub domowych, niemagnetyczne karty abonamentowe, niema‑
gnetyczne 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 rysowa‑
nia, 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 kół‑
kach, torby alpinistyczne, torby turystyczne, torby plażowe, torby po‑
dróżne, torby szkolne, torby sportowe, plecaki, tornistry, walizki, para‑
sole 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 ręka‑
wem, obuwie, nakrycia głowy, odzież ze skóry i imitacji skóry, paski,
futra odzieżowe, rękawiczki, szale, szarfy do noszenia, krawaty, wyro‑
by 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, rol‑
ki, zabawki w formie skuterów, deski windsurfingowe, deskorolki, de‑
ski surfingowe, rakiety, narty, ochraniacze będące częściami odzieży
sportowej, maszyny do gier wideo, automaty do gier wideo, 34 arty‑
kuły dla palaczy, futerały, szkatułki i pudełka na cygara, fajki, papiero‑
sy i zapałki, zapalniczki, popielniczki nie z metali szlachetnych, 35 kon‑
sultacje biznesowe, profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą dla przedsię‑
biorstw przemysłowych i handlowych, konsultacje i informacje w za‑
kresie działalności gospodarczej, doradztwo handlowe dla konsu‑
mentów, informacje konsumenckie w zakresie doboru sprzętu
komputerowego i telekomunikacyjnego, reklama, wynajem po‑
wierzchni reklamowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
organizacja działań promocyjnych i reklamowych mających na celu
wyrobienie lojalności klientów, redagowanie korespondencji rekla‑
mowej, 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 zakre‑
sie świadczenia audio i audiowizualnych usług medialnych, zawiera‑
nie umów abonenckich na wszelkiego rodzaju media informacyjne,
teksty, dźwięki i/lub obrazy, w szczególności w postaci publikacji cy‑
frowych, elektronicznych lub nie elektronicznych, produktów multi‑
medialnych, zawieranie umów abonenckich na kanały telewizyjne,
zawieranie umów abonenckich na usługi telefoniczne lub Interneto‑
we, konsultacje w zakresie wprowadzania danych przez Internet, pu‑
blikacja tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, rekla‑
ma 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 za‑
trudnienia, wyceny handlowe lub przemysłowe, usługi księgowe, po‑
wielanie dokumentów, komputerowe zarządzanie plikami, usługi za‑
rządzania bazami danych, usługi wprowadzania i przetwarzania
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danych, mianowicie, wprowadzanie, kompilacja i systematyzacja da‑
nych, 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, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie administracyjne miej‑
scami wystaw dla celów komercyjnych lub reklamowych, usługi pu‑
blic relations, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów odzieżowych,
wyrobów skórzanych, biżuterii, piór i długopisów, materiałów pi‑
śmiennych, gier, zabawek, artykułów sportowych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna towarów audiowizualnych, komputerowych i telekomu‑
nikacyjnych, mianowicie taśm wideo, odbiorników telewizyjnych, re‑
jestratorów wideo, osobistych urządzeń stereofonicznych, odtwarza‑
czy taśm magnetycznych, odbiorników radiowych, sprzętu hi
‑fi,
dekoderów telewizyjnych, telefonów przenośnych, komputerów,
taśm magnetycznych, zmieniarek płyt, obwodów drukowanych, ob‑
wodów 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, mikroproceso‑
rów, modemów, monitorów, sprzętu komputerowego, ekranów, pro‑
gramów komputerowych, komputerów, pamięci komputerowych,
komputerowych urządzeń peryferyjnych, zapisanych programów
komputerowych, procesorów w postaci jednostek CPU, zapisanych
systemów operacyjnych dla komputerów, chipów, układów scalo‑
nych, sprzedaż detaliczna anten, usługi przeglądu prasy, 38 usługi
telekomunikacyjne, łączność za pośrednictwem terminali kompute‑
rowych lub sieci światłowodowych, informacja o telekomunikacji,
usługi agencji informacyjnych, łączność za pośrednictwem radia, tele‑
grafu, telefonu lub wizjofonu, telewizji, osobistego urządzenia stereo‑
fonicznego, osobistego odtwarzacza wideo, wizjofonu, wideografii
interaktywnej lub wideofonu, transmisja programów telewizyjnych,
usługi przesyłania informacji za pośrednictwem sieci komunikacji da‑
nych, 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 szczegól‑
ności Internetu, sieci radiowych, sieci radiotelefonicznych oraz prze‑
kaźników radiowych, transmisja programów audio, audiowizualnych,
kinematograficznych i multimedialnych, tekstu i/lub obrazów nieru‑
chomych lub ruchomych i/lub dźwięków muzycznych lub niemuzycz‑
nych, 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 sate‑
litarnych, wynajem urządzeń i przyrządów umożliwiających dostęp
do interaktywnych programów audiowizualnych, wynajem czasu do‑
stępu 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 in‑
nych programów audio i audiowizualnych on‑line, transmisja progra‑
mów telewizyjnych i usługi wyboru kanałów, udzielanie dostępu
do sieci komputerowej, udostępnianie połączenia z usługami teleko‑
munikacyjnymi, 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 za‑
kresie transmisji programów wideo, doradztwo w zakresie transmisji
danych przez Internet, doradztwo w zakresie udostępniania łącza in‑
ternetowego, usługi transmisji i odbioru obrazów wideo za pośred‑
nictwem Internetu przez komputer lub telefon przenośny, usługi tele‑
foniczne, usługi telefonii komórkowej, łączność za pośrednictwem
telefonów przenośnych, radiowe usługi przywoławcze, komunikacja
za pośrednictwem poczty głosowej, przekazywanie połączeń, wiado‑
mości elektroniczne, usługi przekazywania wiadomości elektronicz‑
nych, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi wiadomości wideo,
usługi wideotelefoniczne, usługi automatycznych sekretarek, udo‑
stępnianie łącza internetowego, usługi dostawcy usług interneto‑
wych, usługi wymiany korespondencji elektronicznej, usługi poczty
elektronicznej, usługi elektronicznych powiadomień natychmiasto‑
wych, usługi elektronicznych powiadomień nienatychmiastowych,
przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci internetowych, intra‑
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netowych i ekstranetowych, przesyłanie informacji za pośrednic‑
twem zabezpieczonych systemów powiadomień, udzielanie dostępu
do konferencji elektronicznych i forów dyskusyjnych, udzielanie do‑
stępu 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 elek‑
tronicznych on‑line, wypożyczanie dekoderów i koderów, 41 naucza‑
nie, kształcenie, rozrywka, rozrywka radiowa i telewizyjna za pośred‑
nictwem wszelkich nośników, mianowicie odbiorników telewizyjnych,
komputerów, osobistych urządzeń stereofonicznych, przenośnych
odtwarzaczy wideo, osobistych organizerów, palmtopów, telefonów
przenośnych, sieci komputerowych, Internetu, usługi w zakresie re‑
kreacji, działalność sportowa i kulturalna, tresura zwierząt, produkcja
widowisk, filmów, filmów telewizyjnych, transmisji telewizyjnych, re‑
portaży, debat, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
nagrań wideo, filmów, nagrań dźwiękowych, kaset wideo, wypoży‑
czanie filmów kinematograficznych, wypożyczanie projektorów kine‑
matograficznych oraz wszelkiego sprzętu audiowizualnego, odbior‑
ników radiowych i telewizyjnych, urządzeń audio i wideo, kamer,
osobistych urządzeń stereofonicznych, osobistych odtwarzaczy wi‑
deo, zestawów kina domowego, produkcja widowisk, filmów, progra‑
mów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, studia filmowe,
organizacja konkursów, widowisk, loterii i gier w celach edukacyjnych
lub rozrywkowych, opracowanie redakcyjne programów audiowizu‑
alnych, radiowych i multimedialnych, tekstów i/lub obrazów nieru‑
chomych lub ruchomych i/lub dźwięków muzycznych lub niemuzycz‑
nych i/Iub dzwonków telefonicznych do zastosowania interaktywnego
lub innego, organizowanie wystaw, konferencji, seminariów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, rezerwacja miejsc na widowiska, usłu‑
gi reporterskie, usługi fotograficzne, mianowicie robienie zdjęć, foto‑
reportaże, nagrywanie wideo, filmowanie, konsultacje w zakresie pro‑
dukcji programów wideo, usługi gier świadczone on
‑line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi hazardowe, udostęp‑
nianie obiektów i sprzętu dla kasyn, redakcja i publikacja tekstów in‑
nych niż reklamowe w postaci nośników multimedialnych, nośników
audio i wideo, dysków interaktywnych, płyt kompaktowych, dysków
do przechowywania danych, publikacja elektroniczna książek i perio‑
dyków on‑line, publikowanie i wypożyczanie książek i tekstów innych
niż reklamowe, prowadzenie i obsługa kin, komputerowy skład dru‑
karski, usługi małej poligrafii komputerowej, usługi wideo biblioteki,
usługi elektronicznych przewodników po programach, 42 badania
i rozwój nowych produktów dla osób trzecich, badania techniczne,
przeprowadzanie wycen w zakresie usług inżynierskich, profesjonal‑
ne doradztwo komputerowe, dostarczanie wyszukiwarek interneto‑
wych, opracowywanie, rozwój, aktualizacja i wypożyczanie oprogra‑
mowania komputerowego, wynajem sprzętu komputerowego,
mianowicie ekranów, konsulting w zakresie sprzętu komputerowego,
wynajmu komputerów, opracowywanie systemów szyfrujących, de‑
szyfrujących, systemów kontroli dostępu do transmisji programów
radiowych i telewizyjnych, w szczególności za pośrednictwem urzą‑
dzeń przenośnych i wszelkich systemów przesyłu informacji, opraco‑
wywanie i rozwój systemów komputerowych, oprogramowania kom‑
puterowego,
ustanawianie
norm
technicznych,
usługi
standaryzacyjne, mianowicie opracowywanie standardów technicz‑
nych dla wyrobów oraz dla usług telekomunikacyjnych, usługi infor‑
macji 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 elektro‑
nicznych, wypożyczanie plików komputerowych, usługi informatycz‑
ne stosowane na rzecz telekomunikacji.

kurtki, spódnice, sukienki, koszule, bluzy, bluzki, buty, 35 zgrupowa‑
nie na rzecz osób trzecich towarów (buty, odzież, bielizna damska
i męska, wyroby ze skóry i ich imitacje, metale szlachetne i ich stopy,
wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, wyroby zegarmistrzowskie
i chronometryczne) pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i ku‑
pować te towary w centrum handlowym, usługowym i na targowi‑
sku, sprzedaż hurtowa i detaliczna tych towarów, usługi w zakresie
prowadzenia centrum handlowego w odniesieniu do wskazanych
wyżej towarów, zarządzanie w działalności handlowej, usługi w za‑
kresie reklamy w centrum handlowym, dystrybucja materiałów re‑
klamowych i promocyjnych, reklama radiowa i telewizyjna i za po‑
średnictwem środków elektronicznych w zakresie prowadzonego
centrum handlowego, w odniesieniu do sprzedawanych produktów
wyżej wymienionych, reklama radiowa, telewizyjna i internetowa
oferowanych produktów.

(111) 294533
(220) 2016 04 29
(210) 455804
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA, Zielona Góra, PL.
(540) SUPER IN
(510), (511) 14 metale szlachetne i Ich stopy, wyroby z metali szla‑
chetnych lub pokrywane nimi: ozdoby do obuwia z metali szlachet‑
nych, biżuteria, sztabki metali szlachetnych, wyroby jubilerskie,
kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, w tym: zegarki, mechanizmy do zegarów i ze‑
garków, chronometry, 25 odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych,
odzież jeansowa, odzież skórzana, szaliki, czapki, bielizna, spodnie,

(111) 294535
(220) 2016 05 02
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 04
(732) MEDISFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MEDISFARM
(540)

(111) 294534
(220) 2016 05 02
(210) 455841
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) PETA MARZENA FIRMA HANDLOWA LIDER, Gdańsk, PL.
(540) Grill & Party
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 łyżki, łyżeczki z tworzyw sztucznych lub z metali nie‑
szlachetnych, 16 bielizna stołowa papierowa, serwetki papierowe,
chorągiewki papierowe, wyroby z kartonu lub tektury, kokardy pa‑
pierowe, opakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, blankiety
zaproszeń i zawiadomień, folia z tworzyw sztucznych do pakowania,
podstawki papierowe lub tekturowe pod kufle i szklanki, obrusy
papierowe, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
papeteria, pojemniki papierowe na artykuły żywnościowe nie za‑
warte w innych klasach, ręczniki papierowe, 20 stojaki do butelek,
ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, pojemni‑
ki do pakowania z tworzyw sztucznych, meble ogrodowe, dekoracje
przestawne, 21 otwieracze do butelek, łopatki do ciasta, narzędzia
ręczne do czyszczenia grilli, filiżanki nie z metali szlachetnych, fili‑
żanki z tworzyw sztucznych, foremki do lodu, przybory dla gospo‑
darstwa domowego nie z metali szlachetnych, kieliszki nie z metali
szlachetnych, kieliszki z tworzyw sztucznych, koszyki piknikowe
z naczyniami, kubki niemetalowe, kubki do napojów z papieru lub
tworzyw sztucznych, sprzęt kuchenny nieelektryczny, kufle do piwa
nie z metali szlachetnych, lodówki przenośne nieelektryczne, po‑
jemniki do lodu, naczynia do sporządzania koktajli, mieszarki ręcz‑
ne do koktajli, naczynia do picia nie z metali szlachetnych, termosy
do napojów, pucharki na owoce, miseczki, mieszadełka do napojów,
szpilki do nadziewania owoców i potraw, patyczki do szaszłyków, ta‑
lerze i tacki z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, pojemniki
do użytku w gospodarstwach domowych nie z metali szlachetnych,
półmiski oraz tace z tworzyw sztucznych oraz z metali nieszlachet‑
nych, pojemniki termoizolowane na żywność, tacki aluminiowe
do grillowania, zestawy grillowe składające się z talerzy, kubeczków,
noży i widelców lub widelców oraz noży z tworzyw sztucznych, kub‑
ki papierowe do picia, talerzyki i tacki z papieru lub tektury, słomki
do picia napojów, słomki z parasolką do picia napojów, rurki do picia
napojów, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej arty‑
kułów przemysłowych w tym zwłaszcza artykułów dla gospodarstwa
domowego i do grillowania oraz opakowań w wyspecjalizowanych
punktach handlowych i poprzez Internet.

Kolor znaku: jasnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12

(210) 455861
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(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sa‑
nitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, ma‑
teriały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski den‑
tystyczne, środki odkażające.

(111) 294536
(220) 2016 05 02
(210) 455864
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 04
(732) MEDISFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Synbiotex
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczna żywność i sub‑
stancje do celów leczniczych, suplementy diety.
(111) 294537
(220) 2016 05 05
(210) 455987
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO DOM KSIĄŻKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) book book
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje książkowe, czasopisma, gazety, podręczniki
i książki, instrukcje, zakładki do książek, fotografie, pudełka kartonowe
lub papierowe, afisze, plakaty, albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem
mebli, przybory do pisania, przyciski do papieru, bloczki do pisania,
broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki,
podstawki do długopisów i ołówków, temperówki, wieczne pióra,
obwoluty, okładki papierowe na dokumenty, segregatory, kalendarze,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, mapy geograficzne, reprodukcje
obrazów, papier do pakowania, torebki do pakowania z papieru lub
tworzyw sztucznych, publikacje reklamowe, materiały drukowane,
28 gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry, zabawki, 35 usłu‑
gi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej za pośrednictwem
wszelkich dostępnych metod dystrybucji książek, czasopism, gazet,
artykułów użytku kulturalnego, obrazów, pomocy naukowych, ar‑
tykułów piśmiennych i wyposażenia biurowego, nośników dźwięku
i obrazu, multimediów, komputerów, komputerowych urządzeń pe‑
ryferyjnych, akcesoriów komputerowych i sprzętu telekomunikacyj‑
nego, nośników danych optycznych, magnetycznych, elektrycznych
i cyfrowych, płyt, dysków, nagranych programów i oprogramowania
komputerowego, urządzeń do transmisji danych, kart pamięci, publi‑
kacji elektronicznych, publikacji w formie elektronicznej do pobrania,
nagranych plików danych, w szczególności dźwiękowych, graficznych,
filmowych oraz tekstowych, gier komputerowych, a także zabawek
i akcesoriów dla dzieci, słodyczy, sprzętu sportowego, kosmetyków
i perfum, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzch‑
ni reklamowych, usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci komputero‑
wej (e‑sklep): książki, audiobooki, e‑booki, zabawki, artykuły piśmien‑
ne i wyposażenia biurowego, filmy i muzyka na nośnikach fizycznych,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów,
broszur, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi pre‑
numeraty czasopism dla osób trzecich, usługi marketingowe, usługi
agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboar‑
dowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie
w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i tele‑
wizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towa‑
rów i usług, promocja wydarzeń kulturalnych, 39 pakowanie towarów
i produktów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie
i/lub przez Internet drogą pocztową lub kurierską, składowanie prze‑
syłek, magazynowanie, dystrybucja gazet, dystrybucja paczek, dystry‑
bucja przesyłek, składowanie towarów, 41 usługi rozrywkowe i eduka‑
cyjne, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych.

Nr 8/2017

(111) 294538
(220) 2016 05 05
(210) 455988
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO DOM KSIĄŻKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bookbook
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje książkowe, czasopisma, gazety, podręcz‑
niki i książki, instrukcje, zakładki do książek, fotografie, pudełka
kartonowe lub papierowe, afisze, plakaty, albumy, artykuły biuro‑
we za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, przyciski do papieru,
bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatni‑
ki, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków, tempe‑
rówki, wieczne pióra, obwoluty, okładki papierowe na dokumenty,
segregatory, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, komiksy, mapy
geograficzne, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje rekla‑
mowe, materiały drukowane, 28 gry planszowe, gry towarzyskie, kar‑
ty do gry, zabawki, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysył‑
kowej za pośrednictwem wszelkich dostępnych metod dystrybucji
książek, czasopism, gazet, artykułów użytku kulturalnego, obrazów,
pomocy naukowych, artykułów piśmiennych i wyposażenia biu‑
rowego, nośników dźwięku i obrazu, multimediów, komputerów,
komputerowych urządzeń peryferyjnych, akcesoriów komputero‑
wych i sprzętu telekomunikacyjnego, nośników danych optycznych,
magnetycznych, elektrycznych i cyfrowych, płyt, dysków, nagranych
programów i oprogramowania komputerowego, urządzeń do trans‑
misji danych, kart pamięci, publikacji elektronicznych, publikacji
w formie elektronicznej do pobrania, nagranych plików danych,
w szczególności dźwiękowych, graficznych, filmowych oraz teksto‑
wych, gier komputerowych, a także zabawek i akcesoriów dla dzie‑
ci, słodyczy, sprzętu sportowego, kosmetyków i perfum, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych,
usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci komputerowej (e‑sklep):
książki, audiobooki, e‑booki, zabawki, artykuły piśmienne i wyposa‑
żenia biurowego, filmy i muzyka na nośnikach fizycznych, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usłu‑
gi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi prenumeraty
czasopism dla osób trzecich, usługi marketingowe, usługi agencji re‑
klamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, re‑
klama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprze‑
daży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji,
sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów
i usług, promocja wydarzeń kulturalnych, 39 pakowanie towarów
i produktów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyj‑
nie i/lub przez Internet drogą pocztową lub kurierską, składowanie
przesyłek, magazynowanie, dystrybucja gazet, dystrybucja paczek,
dystrybucja przesyłek, składowanie towarów, 41 usługi rozrywkowe
i edukacyjne, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywko‑
wych.
(111) 294539
(220) 2016 05 05
(210) 455992
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO DOM KSIĄŻKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) book book
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

2751

(510), (511) 16 publikacje książkowe, czasopisma, gazety, podręcz‑
niki i książki, instrukcje, zakładki do książek, fotografie, pudełka kar‑
tonowe lub papierowe, afisze, plakaty, albumy, artykuły biurowe
za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, przyciski do papieru, bloczki
do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopi‑
sy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków, temperówki, wiecz‑
ne pióra, obwoluty, okładki papierowe na dokumenty, segregatory,
kalendarze, karty pocztowe, katalogi, komiksy, mapy geograficzne,
reprodukcje obrazów, papier do pakowania, torebki do pakowania
z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje reklamowe, materiały
drukowane, 28 gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry, zabawki,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej za pośrednic‑
twem wszelkich dostępnych metod dystrybucji książek, czasopism,
gazet, artykułów użytku kulturalnego, obrazów, pomocy naukowych,
artykułów piśmiennych i wyposażenia biurowego, nośników dźwięku
i obrazu, multimediów, komputerów, komputerowych urządzeń pe‑
ryferyjnych, akcesoriów komputerowych i sprzętu telekomunikacyj‑
nego, nośników danych optycznych, magnetycznych, elektrycznych
i cyfrowych, płyt, dysków, nagranych programów i oprogramowania
komputerowego, urządzeń do transmisji danych, kart pamięci, pu‑
blikacji elektronicznych, publikacji w formie elektronicznej do po‑
brania, nagranych plików danych, w szczególności dźwiękowych,
graficznych, filmowych oraz tekstowych, gier komputerowych, a tak‑
że zabawek i akcesoriów dla dzieci, słodyczy, sprzętu sportowego,
kosmetyków i perfum, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wyna‑
jem powierzchni reklamowych, usługi sprzedaży za pośrednictwem
sieci komputerowej (e‑sklep): książki, audiobooki, e‑booki, zabawki,
artykuły piśmienne i wyposażenia biurowego, filmy i muzyka na no‑
śnikach fizycznych, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek,
druków, prospektów, broszur, organizowanie wystaw w celach han‑
dlowych lub reklamowych, usługi zarządzania w zakresie zamówień
w handlu, usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, usługi
marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i tele‑
wizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama
prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu
reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług
w zakresie promocji towarów i usług, promocja wydarzeń kultural‑
nych, 39 pakowanie towarów i produktów, dostarczanie towarów za‑
mówionych korespondencyjnie i/lub przez Internet drogą pocztową
lub kurierską, składowanie przesyłek, magazynowanie, dystrybucja
gazet, dystrybucja paczek, dystrybucja przesyłek, składowanie towa‑
rów, 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne, organizowanie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych.

magnetycznych, elektrycznych i cyfrowych, płyt, dysków, nagranych
programów i oprogramowania komputerowego, urządzeń do trans‑
misji danych, kart pamięci, publikacji elektronicznych, publikacji
w formie elektronicznej do pobrania, nagranych plików danych,
w szczególności dźwiękowych, graficznych, filmowych oraz teksto‑
wych, gier komputerowych, a także zabawek i akcesoriów dla dzie‑
ci, słodyczy, sprzętu sportowego, kosmetyków i perfum, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych,
usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci komputerowej (e‑sklep):
książki, audiobooki, e‑booki, zabawki, artykuły piśmienne i wyposa‑
żenia biurowego, filmy i muzyka na nośnikach fizycznych, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usłu‑
gi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi prenumeraty
czasopism dla osób trzecich, usługi marketingowe, usługi agencji re‑
klamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, re‑
klama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprze‑
daży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji,
sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów
i usług, promocja wydarzeń kulturalnych, 39 pakowanie towarów
i produktów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyj‑
nie i/lub przez Internet drogą pocztową lub kurierską, składowanie
przesyłek, magazynowanie, dystrybucja gazet, dystrybucja paczek,
dystrybucja przesyłek, składowanie towarów, 41 usługi rozrywkowe
i edukacyjne, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywko‑
wych.

(111) 294540
(220) 2016 05 05
(210) 455993
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO DOM KSIĄŻKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bookbook
(540)

(111) 294542
(220) 2016 05 13
(210) 456314
(151) 2017 01 31
(441) 2016 08 16
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Singielka
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagra‑
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystoso‑
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa‑
rzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry kompute‑
rowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfro‑
wej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru prze‑
kazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorni‑
ki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudo‑
wanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zako‑
dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kana‑
łów 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, pro‑
gramy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użyt‑
kownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem
cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier
komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiorni‑
kiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy kompu‑
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu au‑

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje książkowe, czasopisma, gazety, podręcz‑
niki i książki, instrukcje, zakładki do książek, fotografie, pudełka
kartonowe lub papierowe, afisze, plakaty, albumy, artykuły biuro‑
we za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, przyciski do papieru,
bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatni‑
ki, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków, tempe‑
rówki, wieczne pióra, obwoluty, okładki papierowe na dokumenty,
segregatory, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, komiksy, mapy
geograficzne, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje rekla‑
mowe, materiały drukowane, 28 gry planszowe, gry towarzyskie, kar‑
ty do gry, zabawki, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysył‑
kowej za pośrednictwem wszelkich dostępnych metod dystrybucji
książek, czasopism, gazet, artykułów użytku kulturalnego, obrazów,
pomocy naukowych, artykułów piśmiennych i wyposażenia biu‑
rowego, nośników dźwięku i obrazu, multimediów, komputerów,
komputerowych urządzeń peryferyjnych, akcesoriów komputero‑
wych i sprzętu telekomunikacyjnego, nośników danych optycznych,

(111) 294541
(220) 2016 05 12
(151) 2017 01 31
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SORBETTO
(540)

(210) 456271

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 29 wyroby mleczne, jogurty, desery jogurtowe, desery
jogurtowe z dodatkiem owoców, desery owocowe, desery mleczne.
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dio 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 elektronicz‑
nym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towa‑
rzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyj‑
nego 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, organi‑
zacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania
opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie infor‑
macji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwa‑
nie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowa‑
dzenia 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 nośni‑
ków obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier
komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarza‑
nia i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apara‑
tury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablo‑
wego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablo‑
wego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych,
odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem
sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału za‑
wierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych
zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewi‑
zji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i na‑
grywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych,
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii go‑
spodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa do‑
mowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo‑ ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, bane‑
ry, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki,
breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słu‑
chawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i mę‑
ska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkula‑
tory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki,
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, no‑
tesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych,
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek,
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, pa‑
rea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, po‑
stery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobacz‑
ki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki
skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t‑shirty, wizytowni‑
ki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła
i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usłu‑
gi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i roz‑
powszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewi‑
zyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozryw‑
kowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem wi‑
dzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwię‑
ku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszech‑
niania programów i informacji za pośrednictwem sieci
informatycznych
‑Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednic‑
twem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowo‑
dowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane‑zakres dostę‑
pu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla
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każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania infor‑
macji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestnicze‑
nia 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 prze‑
kazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które
mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktyw‑
nej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania infor‑
macji on‑line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi kon‑
sultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie do‑
stępu 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, filmo‑
wych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbio‑
ru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, od‑
biorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie do‑
stępu do sieci LAN‑przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak rów‑
nież 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, produk‑
cja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów te‑
lewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja au‑
dycji 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 wy‑
najmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego za‑
pisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami od‑
biorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez od‑
biorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez In‑
ternet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, or‑
ganizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organi‑
zacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko‑
wanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w for‑
mie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmo‑
wej, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych,
usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej
klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dzie‑
dzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie
usług medialnych‑prace badawczo‑wdrożeniowe dotyczące opraco‑
wywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medial‑
nych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi udo‑
stępniania 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) 294543
(220) 2016 05 13
(210) 456318
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) ZAPART MARIUSZ MZ, Tarnów, PL.
(540) JPARTS
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki jako narzędzia maszynowe, sil‑
niki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmy
sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądo‑
wych, narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, inkubato‑
ry 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 silników, filtry oleju jako części maszyn, filtry oleju do silników,
filtry paliwa, filtry powietrza do silników, głowice cylindrów do sil‑
ników, kolektory wydechowe do silników, pasy do silników, pom‑
py jako części maszyn lub silników, pompy do chłodzenia silników,
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sprężarki chłodnicze do instalacji grzewczych, świece zapłonowe
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, tłoki do silni‑
ków, tłumiki do silników, tłumiki do wydechów, układy wydechowe
do pojazdów, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych we‑
wnętrznego spalania, wentylatory do silników, wtryskiwacze pali‑
wa do silników, złącza uszczelniające jako części silników, 12 pojaz‑
dy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
wodzie, amortyzatory jako części pojazdów, amortyzatory do po‑
jazdów, amortyzatory do samochodów, amortyzatory pneumatycz‑
ne 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 po‑
jazdów, części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, części
i akcesoria do pojazdów lądowych, części konstrukcyjne do sa‑
mochodów, hamulce do samochodów osobowych, kierownice
do samochodów, klocki hamulcowe do pojazdów, linki hamulców
do pojazdów, lusterka do pojazdów, łańcuchy do samochodów, łań‑
cuchy napędowe do pojazdów lądowych, łożyska kół do pojazdów
lądowych, łożyska osiowe do pojazdów lądowych, mechanizmy na‑
pędowe do pojazdów lądowych, opony do pojazdów mechanicz‑
nych, 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 usłu‑
gi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne takie jak: instalowanie
wyposażenia samochodowego, konserwacja samochodów, napra‑
wa karoserii samochodowych, naprawy i obsługa samochodów,
naprawy samochodów, przegląd samochodów, usługi wymiany
oleju samochodowego, wulkanizacja opon samochodowych jako
naprawa.

(111) 294544
(220) 2016 05 13
(151) 2017 01 31
(441) 2016 07 18
(732) NETSCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) N NETSCORE
(540)

(210) 456345

oprogramowanie komputerowe (instalacje-), hosting portali interne‑
towych, programowanie oprogramowania do portali internetowych,
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, analiza naukowa,
analizy komputerowe, usługi analizy technologicznej, usługi kom‑
puterowe do analizy danych, doradztwo specjalistyczne dotyczące
oprogramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne zwią‑
zane z programowaniem komputerowym, ekspertyzy w zakresie
technologii, hosting komputerowych baz danych, projektowanie
komputerowych baz danych.

(111) 294545
(220) 2016 05 13
(210) 456348
(151) 2017 01 31
(441) 2016 07 18
(732) KORCZYK MARCIN TELESIM SYSTEM, Mińsk Mazowiecki, PL.
(540) T TELESKLEP
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 01.15.24, 26.01.03, 27.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, sy‑
gnalizacyjne, kontrolne, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, układy scalone, czyt‑
niki danych, diody świecące, drukarki komputerowe, dyktafony, foto‑
kopiarki, kalkulatory, pamięci zewnętrzne USB, słuchawki telefonicz‑
ne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, bezprzewodowe,
komórkowe, przenośne, telekopiarki, uchwyty do telefonów komór‑
kowych, zestawy głośnomówiące do telefonów, zespoły nadawcze
telekomunikacyjne, 37 usługi związane z naprawą aparatów telefo‑
nicznych, fotograficznych, instalacja, konserwacja i naprawa urzą‑
dzeń technicznych, instalowanie i naprawa telefonów, komputerów,
nagrywarek, drukarek, zestawów głośnomówiących do telefonów.
(111) 294546
(220) 2016 05 16
(210) 456449
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 04
(732) S‑LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mirków, PL.
(540) VERGESIN
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
(111) 294547
(220) 2016 05 16
(151) 2017 01 31
(441) 2016 07 04
(732) SODOL KONRAD, Łódź, PL.
(540) mirlac
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski,
fioletowy, różowy, ciemnoczerwony, czerwony, pomarańczowy,
jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy, żółty, złoty, zielony,
biały, ciemnoszary, jasnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, do‑
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, eks‑
pertyzy w zakresie działalności gospodarczej, analiza statystyk doty‑
czących działalności gospodarczej, analiza informacji w działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu,
kompilacja komputerowych baz danych, tworzenie komputerowych
baz danych, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych,
gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych ba‑
zach danych, reklama, reklama i marketing, promowanie działalności
gospodarczej, wyszukiwanie informacji komputerowych dla osób
trzecich, pomoc w działalności gospodarczej, usługi związane z prze‑
noszeniem przedsiębiorstw, 42 poradnictwo informatyczne, usługi
doradztwa informatycznego, testowanie sprzętu informatycznego,
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(210) 456468

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kosmetyki upięk‑
szające, preparaty do celów kosmetycznych, preparaty kosme‑
tyczne do pielęgnacji skóry, zestawy kosmetyków, dezodoranty,
antyperspiranty, bazy do perfum kwiatowych, olejki aromatyczne,
esencje eteryczne, balsamy, woda kolońska, olejki do celów kosme‑
tycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, produk‑
ty perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe, błyszczyki, maseczki
kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, mydła, odżywki do włosów,
kremy, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, loto‑
ny do celów kosmetycznych, puder do makijażu, preparaty do ma‑
kijażu, ołówki‑kredki kosmetyczne, ołówki do brwi, płyny do pielę‑
gnacji włosów, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
preparaty do opalania, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej,
preparaty do prostowania włosów, szampony, szminki, talk kosme‑
tyczny, toniki kosmetyczne, tusze do rzęs, wazelina kosmetyczna,
farby do włosów, produkty kosmetyczne do kąpieli, chusteczki na‑
sączane płynami kosmetycznym, chusteczki nasączone preparatem
do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, środki do usuwa‑
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nia lakieru do paznokci, preparaty do golenia, płyny po goleniu, pre‑
paraty do depilacji, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, 35 handel detaliczny i hurtowy
kosmetykami i preparatami kosmetycznymi prowadzony za po‑
średnictwem sklepu stacjonarnego, hurtowni oraz sklepu interne‑
towego, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, udzielanie
informacji i porad konsumentom, kolportaż próbek, marketing, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
pokazy towarów, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, za‑
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to‑
warów i usług, 44 analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, usłu‑
gi kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo
dotyczące kosmetyków, usługi salonów fryzjersko‑kosmetycznych,
usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, zabiegi ko‑
smetyczne na ciało, twarz i włosy.

(111) 294548
(220) 2016 05 16
(210) 456473
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 04
(732) S‑LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mirków, PL.
(540) AWALTEN
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
(111) 294549
(220) 2016 05 16
(210) 456477
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 04
(732) S‑LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mirków, PL.
(540) DAMLOC
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
(111) 294550
(220) 2016 05 16
(210) 456485
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) Obszańska Alina Centrum Medyczne Zdrowie Alina
Obszańska, Lubin, PL.
(540) PAN SZKIEŁKO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sa‑
nitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych tub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunko‑
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
anestetyki (środki znieczulające), antybiotyki, środki bakteriobójcze,
preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycz‑
nych, preparaty chemiczno‑farmaceutyczne, detergenty do celów
medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, prepa‑
raty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, sole do kąpie‑
li do celów leczniczych, kompresy, leki dla ludzi, leki pomocnicze
[wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, maści do celów
farmaceutycznych, mazidła, nalewki do celów leczniczych, napary
[nalewki] do celów leczniczych, napoje lecznicze, płyny do przemy‑
wania oczu, przepaski na oczy do celów medycznych, okłady, oleje
lecznicze, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, prze‑
ciwbólowe środki, preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych,
roztwory do szkieł kontaktowych, wywary do celów farmaceutycz‑
nych, zioła lecznicze, 9 etui na okulary, okulary ochronne do uprawia‑
nia sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne,
okulary [optyka], oprawki do okularów, zestawy soczewek [wzierniki,
okulary], soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, szkła
kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła optyczne, urzą‑
dzenia i przyrządy optyczne, urządzenia pomiarowe, urządzenia za‑
wierające wizjery optyczne, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii.
(111) 294551
(220) 2016 05 16
(210) 456486
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) KOWALSKA DOMINIKA ON TIME STUDIO, Ciechanów, PL.
(540) PAN POETA
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 04.05.21
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, czasopisma [periodyki],
drukowane publikacje, fotografie [wydrukowane], gazety, kalenda‑
rze, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
karty pocztowe, komiksy, koperty [artykuły piśmiennicze], książki,
materiały do nauczania [z wyjątkiem aparatów], materiały do ryso‑
wania, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki
[materiały piśmiennicze], notatniki [notesy], notesy podręczne, ob‑
rusy papierowe, ołówki, ołówki węglowe, papier do pisania, pastele
[kredki], piórniki, pióra, podstawki do długopisów i ołówków, przy‑
bory do pisania [materiały piśmienne], przybory szkolne [artykuły pi‑
śmienne], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, pudełka papierowe lub kartonowe, śliniaki papierowe,
śpiewniki, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub
tworzyw sztucznych, ulotki, wydruki graficzne, wykroje do wyko‑
nywania odzieży, zakładki do książek, zeszyty, znaczki pocztowe,
25 apaszki [chustki], bluzy, kombinezony, buty, czapki [nakrycia gło‑
wy], dzianina [odzież], fartuchy [odzież], getry, kamizelki, kapelusze
papierowe [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami, legginsy,
maski na oczy do spania, nakrycia głowy, nakrycia głowy [odzież],
nauszniki [odzież], odzież, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież
wodoodporna, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], piżamy,
podkoszulki, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, skar‑
petki, spodnie, spódnice, stroje kąpielowe, sukienki, szaliki, szlafroki,
śliniaki niepapierowe, T‑shirty, wyprawka dziecięca [ubrania], 41 fo‑
tografie, fotoreportaże, organizowanie konkursów [edukacja lub roz‑
rywka], publikowanie książek, nauczanie, nauczanie koresponden‑
cyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie
scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja filmów
innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych i telewi‑
zyjnych, publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publi‑
kowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania, publikowanie ksią‑
żek, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], radiowe
programy rozrywkowe, rozrywka, studia filmowe.
(111) 294552
(220) 2016 05 16
(210) 456544
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 04
(732) BUDZYŃSKA ALEKSANDRA FIRMA USŁUGOWA PRO LOGOS,
Kraków, PL.
(540) Pani Swojego Czasu
(510), (511) 16 broszury, broszury z programem, częściowo druko‑
wane formularze, czyste dzienniki, druki, drukowane materiały szko‑
leniowe, drukowane materiały w zakresie kursów korespondencyj‑
nych, drukowane notatki z seminariów, drukowane programy zajęć,
formularze [blankiety, druki], kalendarze, książki, książki edukacyjne,
kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażo‑
we, notatniki, notesy na zapiski, periodyki, podręczniki, podręczniki
edukacyjne, podręczniki instruktażowe, podręczniki instruktażowe
do celów nauczania, podręczniki użytkownika, poradniki [podręcz‑
niki], przewodniki, przewodniki drukowane, publikacje drukowane,
publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne drukowane, publika‑
cje promocyjne, torby na zakupy, 35 administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie i zarządzanie dzia‑
łalnością gospodarczą, administrowanie odnoszące się do metod
sprzedaży, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji
w internecie, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, po‑
kazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
prezentacje towarów i usług, produkcja promocyjnych kaset wideo,
dysków wideo i nagrań audiowizualnych, promocja, reklama i marke‑
ting stron internetowych on‑line, promocja sprzedaży świadczonych
usług, organizowanie i współudział w targach, wystawach i poka‑
zach, reklama i marketing, reklama i promocja sprzedaży dotyczące
towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem te‑
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lekomunikacji lub drogą elektroniczną, reklama korespondencyjna,
reklama na billboardach elektronicznych, reklama online za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
reklamy online, reklamy radiowe i telewizyjne, rozpowszechnia‑
nie materiałów reklamowych, usługi aukcyjne online, wystawianie
rachunków, 41 kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, kursy ko‑
respondencyjne, kursy samoświadomości [szkolenia], kursy kore‑
spondencyjne, nauka na odległość, kursy w zakresie rozwoju osobi‑
stego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia
edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, nauczanie i szkolenia,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko‑
lenia], usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników,
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji grup wsparcia dla ro‑
dziców, prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych z za‑
rządzaniem czasem, zapewnianie kursów szkoleniowych związanych
z osobistym zarządzaniem czasem, doradztwo zawodowe i coaching
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie szko‑
leń, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], pisanie i publiko‑
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi trenerskie, usługi
trenerów osobistych.

(111) 294553
(220) 2016 05 16
(210) 456551
(151) 2017 01 24
(441) 2016 07 04
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 SER
WŁOSZCZOWSKI typu Szwajcarskiego
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, niebieski, jasnozielony,
zielony, brązowy, ciemnoczerwony
(531) 08.03.08, 08.03.12, 05.09.17, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18,
25.07.03, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 29 mleczne produkty, produkty serowarskie, ser, twaro‑
gi, mieszanki serowe, przetworzony ser, substytuty serów.
(111) 294554
(220) 2016 05 17
(210) 456573
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) BĘDKOWSKA MAŁGORZATA TROPIART, Siewierz, PL.
(540) Tropiart
(510), (511) 31 kwiaty (żywe), rośliny naturalne (żywe), nasiona roślin,
produkty ogrodnicze nie ujęte w innych klasach.
(111) 294555
(220) 2016 05 18
(151) 2017 01 26
(441) 2016 08 29
(732) DYCZEK ALEKSANDER, Włodzimirów, PL.
(540) Arendel
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 03.04.07, 27.05.01, 29.01.13, 04.01.05

(210) 456625
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(510), (511) 41 organizowanie przyjęć (rozrywka, festyny, pikni‑
ki), 43 pobyt czasowy (wynajem pomieszczeń), wynajmowanie sal
na posiedzenia (zloty, mityngi, narady, szkolenia, imprezy okoliczno‑
ściowe itd.).

(111) 294556
(220) 2016 05 18
(210) 456630
(151) 2017 02 02
(441) 2016 09 26
(732) EKO‑BHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) EKO‑BHL TUSZKO
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, żółty
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej
i detalicznej urządzeń do malowania i części zamiennych do tych
urządzeń, farb i produktów chemicznych do przygotowywania po‑
wierzchni przed malowaniem proszkowym, wyposażenia lakierni,
usługi w zakresie doradztwa dotyczącego prowadzenia i organizacji
lakierni proszkowych i ich kompleksowego wyposażenia, 36 usłu‑
gi w zakresie wynajmu powierzchni biurowej, 37 usługi w zakresie
doradztwa dotyczącego projektowania lakierni proszkowych oraz
ich kompleksowego wyposażenia, usługi w zakresie projektowania
lakierni proszkowych oraz ich kompleksowego wyposażenia.
(111) 294557
(220) 2016 05 18
(210) 456636
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 04
(732) KONOPACKI TOMASZ TOKO‑PHOTOGRAPHY, Łódź, PL.
(540) TOKO PHOTOGRAPHY
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ad‑
ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 naucza‑
nie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, studia
filmowe, fotografie, fotoreportaże, 42 badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi ba‑
dawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego.
(111) 294558
(220) 2016 05 18
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) MARIGOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, PL.
(540) MARIGOLD
(540)

(210) 456643

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania rynku, badania opinii, ba‑
dania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodar‑
czej, doradztwo specjalistyczne w sprawach organizacji, zarządzania
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie handlo‑
wych informacji i porad udzielanych konsumentom, administrowa‑
nie hotelami, handlowe wyceny, usługi w zakresie informacji o dzia‑
łalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi marketingowe,
prezentowanie produktów i usług dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, or‑
ganizowanie działalności gospodarczej, pokazy towarów i usług,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, prognozy eko‑
nomiczne i rynkowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publi‑
kowanie tekstów handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem wszelkich
środków komunikacji zwłaszcza za pomocą Internetu, wynajmowa‑
nie miejsc i przestrzeni medialnej na umieszczenie ogłoszeń i reklam,
telemarketing, wynajem czasu reklamowego we wszelkich środkach
komunikacji medialnej, usługi platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi i usługowymi, 36 administrowanie nieruchomościami,
usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w handlu nieru‑
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chomościami, analizy finansowe, usługi w zakresie informacji kre‑
dytowej, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, doradztwo w spra‑
wach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, dzierżawa
majątku nieruchomego, usługi finansowe, pośrednictwo finansowe,
inwestycje kapitałowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wyce‑
ny w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczeń, usłu‑
gi powiernicze, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych zawarte
w tej klasie, tworzenie funduszy inwestycyjnych, wyceny finansowe,
wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, 41 usługi w zakresie edu‑
kacji, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie sportu, rekreacji
i spędzania czasu wolnego, usługi klubów zdrowia, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, zjazdów i seminariów, organizowa‑
nie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe i handlowe, kształcenie
praktyczne, nauczanie, pisanie tekstów innych niż reklamowe lub
handlowe, produkcja przedstawień i spektakli, produkcja widowisk
i innych imprez rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych, edukacyj‑
nych, prowadzenie zajęć z zakresu edukacji, sportu, rozrywki, kultury,
prowadzenie szkół i przedszkoli, publikacje on line książek i innych
tekstów nie reklamowych, tłumaczenia, prowadzenie, udostępnianie
lub wynajmowanie ośrodków i placówek rekreacyjnych, sportowych,
rozrywkowych i edukacyjnych, wypożyczanie sprzętu do zajęć edu‑
kacyjnych, sportowych, rekreacyjnych lub rozrywkowych, działal‑
ność twórcza w zakresie kultury i rozrywki, 44 usługi medyczne,
prowadzenie klinik medycznych i usługi medyczne w tym zakresie,
usługi w zakresie domów opieki, usługi fizjoterapeutyczne, usługi fi‑
zykoterapeutyczne, prowadzenie hospicjów i usługi w tym zakresie,
usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków, prowadze‑
nie aptek, usługi w zakresie odnowy biologicznej, masaże, higiena
i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt, opieka zdrowotna i pie‑
lęgniarska, prowadzenie placówek medycznych, zdrowotnych i reha‑
bilitacyjnych, pomoc społeczna, porady w zakresie zdrowia, usługi
sanatoryjne, sauny, solaria, salony piękności, usługi szpitalne, usługi
weterynaryjne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie kuracji uzdro‑
wiskowych, wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

(111) 294559
(220) 2016 05 19
(151) 2017 01 30
(441) 2016 09 12
(732) JEŻOWSKI TOMASZ, Szczecin, PL.
(540) POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI
(540)

(210) 456682

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.06, 27.05.01, 27.05.24, 26.13.25
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarzą‑
dzanie nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące nieruchomo‑
ści, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, organizacja
najmu nieruchomości handlowych, usługi w zakresie nieruchomo‑
ści, wynajem nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem.
(111) 294560
(220) 2016 05 19
(210) 456684
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. BAGNO 2, Warszawa, PL.
(540) Atelier RESIDENCE
(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, 43 wynajmowanie pomieszczeń na po‑
byt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady,
pensjonaty.
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(111) 294561
(220) 2016 05 10
(210) 456147
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, Warszawa, PL.
(540) DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 02.05.02, 02.05.03, 02.05.22, 02.05.23, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketin‑
gowych i promocyjnych, marketing bezpośredni, marketing imprez
i wydarzeń, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], badania opinii
publicznej, badania rynkowe, usługi w zakresie badania rynku, skom‑
puteryzowane badania rynkowe, prowadzenie rynkowych badań
opinii publicznej, 41 publikacja elektroniczna on‑line periodyków
i książek, elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż rekla‑
mowe, w Internecie, publikacja książek i czasopism elektronicznych
online (nie do pobrania), pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, publikacja materiałów dru‑
kowanych, publikacja książek, broszur i czasopism, redagowanie
materiałów drukowanych i książek, dystrybucja filmów, organizo‑
wanie i prowadzenie konferencji, w tym konferencji edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów z dziedzi‑
ny edukacji i rozrywki, organizowanie seminariów, organizowanie
wystaw w celach edukacyjnych i szkoleniowych, organizowanie
ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, edukacja, edukacja
dorosłych, 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, 42 badania
w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie pro‑
gramów i oprogramowania komputerowego, badania, opracowywa‑
nie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w sprawach oprogramowania komputerowego, 43 organizowanie
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi charytatyw‑
ne polegające na dostarczaniu żywności osobom potrzebującym,
44 doradztwo żywieniowe, psychoterapia, badania psychologiczne,
konsultacje, doradztwo i wsparcie psychologiczne, opieka psycho‑
logiczna, przeprowadzanie testów psychologicznych, psychiatria,
konsultacje, doradztwo i wsparcie psychiatryczne, badania medycz‑
ne, 45 badania prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sprawach
małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji osobistych.
(111) 294562
(220) 2016 05 19
(210) 456706
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) INSTYTUT KOŚCIUSZKI‑INSTYTUT INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ, Kraków, PL.
(540) cybersec
(510), (511) 41 edukacja, fotografie, fotoreportaże, informacja o edu‑
kacji, konferencje, kongresy, konkursy, tłumaczenie, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, konkursy, książki (publiko‑
wanie, wypożyczanie), kształcenie praktyczne, montaż taśm wideo,
wystawy, nagrania dźwiękowe, filmowanie, nauczanie, organizowanie
i prowadzenia warsztatów, organizowanie prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów, organizowanie lo‑
terii, organizowanie przyjęć, organizowanie wystaw z dziedziny kultu‑
ry lub edukacji, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, planowanie
przyjęć, publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publi‑
kowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania, publikowanie książek,
publikowanie tekstów, usługi reporterskie, usługi świadczone online, se‑
minaria, sprawdziany edukacyjne, sympozja, taśmy wideo (montaż, pro‑
dukcja filmów, wypożyczanie), teksty (pisanie, publikowanie), warsztaty
(organizowanie i prowadzenie), wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, badania prawne.
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(111) 294563
(220) 2016 05 19
(210) 456708
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) SOFEX MIROSŁAW GĄSIOR SPÓŁKA JAWNA, Skiereszewo, PL.
(540) SOFEX
(540)

Kolor znaku: jasnobeżowy, beżowy, brązowy
(531) 26.04.05, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble tapicerowane.
(111) 294564
(220) 2016 05 19
(210) 456710
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) MIAŁKAS SZYMON CODESITE, Buk, PL.
(540) CODESITE
(510), (511) 35 promocja, reklama i marketing stron internetowych
on‑line, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek inter‑
netowych, usługi w zakresie pozycjonowania stron internetowych,
42 hosting serwerów, hosting stron internetowych, hosting portali
internetowych, hosting spersonalizowanych stron internetowych,
hosting platform w Internecie, hosting komputerowych baz danych,
hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting strony inter‑
netowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsię‑
biorstw, hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich,
hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji,
hosting obiektów online do prowadzenia dyskusji interaktywnych,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie opro‑
gramowania komputerowego, hosting platform przeznaczonych
do handlu elektronicznego przez Internet, hosting i wynajmowanie
przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting przestrzeni
pamięciowej w Internecie do przechowywania zdjęć cyfrowych, pro‑
jektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach
do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, hosting elektro‑
nicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania
towarów i usług, hosting strony internetowej w zakresie elektronicz‑
nego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, utrzymanie witryn
internetowych i hosting online obiektów sieciowych na rzecz osób
trzecich, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie ho‑
sting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trze‑
cich, interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom
publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie onli‑
ne, wynajmowanie serwerów www, projektowanie, opracowywanie
i programowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron www, projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w Internecie, pro‑
jektowanie graficzne.
(111) 294565
(220) 2016 05 19
(210) 456712
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) GRAMZA DARIUSZ LODY Z GOŚCIŃCA, Poznań, PL.
(540) Lody z Gościńca
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, jasnożółty
(531) 08.01.18, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, 35 sprzedaż lodów.

(111) 294566
(220) 2016 05 19
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) SAPIŃSKA DOBRAWA, Łódź, PL.
(540) o matko!
(540)

2757
(210) 456713

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 27.05.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież ciążowa, dzianina [odzież], odzież gotowa,
odzież codzienna, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze‑
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych
on‑line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w za‑
kresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
42 usługi projektowania odzieży, usługi w zakresie projektowania
odzieży, projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowa‑
nie na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży.
(111) 294567
(220) 2016 05 20
(210) 456732
(151) 2017 01 30
(441) 2016 09 12
(732) DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) kokcifos
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mineralno
‑witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowla‑
nych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych
i hodowlanych.
(111) 294568
(220) 2016 05 20
(210) 456736
(151) 2017 01 30
(441) 2016 09 12
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE.
(540) SIDNEJKI
(510), (511) 30 płatki owsiane, musli, zboża przetworzone, produkty
zbożowe, płatki śniadaniowe.
(111) 294569
(220) 2016 05 20
(210) 456742
(151) 2017 01 26
(441) 2016 08 29
(732) IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH, Katowice, PL.
(540) IR IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania rynku, doradztwo specjali‑
styczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakre‑
sie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), handlowe informacje i po‑
rady udzielane konsumentom (punkt informacji konsumenckiej),
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, reklama (roz‑
powszechnianie materiałów) (ulotki, prospekty, druki, próbki), re‑
klamowe i sponsorowane teksty (tworzenie), targi (organizowanie)
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, komputerowe bazy danych (systematyzacja danych),
41 doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub kształce‑
nia), edukacja, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, konferencje (organizowanie i obsługa),
kongresy (organizowanie i obsługa), nauczanie, organizowanie i pro‑
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wadzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, sprawdziany edukacyjne, pu‑
blikowanie tekstów (innych niż reklamowe), organizowanie kursów
(edukacja lub rozrywka), 42 udostępnienie miejsca na serwerach
(strony internetowe).

(540) Kralipex
(540)

(111) 294570
(220) 2016 05 23
(210) 456789
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) liporedium
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce‑
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz‑
ków, pianek, aerozoli, 29 środki dietetyczne, produkty uzupełnia‑
jące 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 farmaceu‑
tyczny lub Ieczniczy lub zdrowotny, na bazie białka‑w postaci table‑
tek, kapsułek, pastylek, proszków, syropów.

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe płytki na palniki gazowe, 8 obieraczki do wa‑
rzyw i owoców jako narzędzia ręczne, 21 tłuczki do ziemniaków.

(111) 294571
(220) 2016 05 23
(210) 456791
(151) 2017 01 19
(441) 2016 08 29
(732) OGRODOWCZYK DAMIAN TECHPHARM, Warszawa, PL.
(540) LACTAZEL
(510), (511) 1 substancje chemiczne, 3 kosmetyki.
(111) 294572
(220) 2016 05 23
(210) 456810
(151) 2017 01 16
(441) 2016 08 16
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ROZATRAV
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, odżywcze suplementy diety.
(111) 294573
(220) 2016 05 23
(210) 456859
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) KAJETAN PRZYBYŁA PPH ADMAT, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) ZŁOTY RÓG
(510), (511) 30 lody, lody mleczne jako lody, lody owocowe, lody
wielosmakowe, lody spożywcze, sorbety jako lody, 43 bary szyb‑
kiej obsługi (snack – bary), kafeterie jako bufety, kawiarnia, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe,
puby, lodziarnie.

(111) 294576
(220) 2016 05 30
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) MADERA BOGUSŁAW, Rzeszów, PL.
(540) PROFI EUROPE
(540)

(210) 457046

Kolor znaku: biały, szary
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 7 wkłady do maszyn filtrujących, froterki podłogowe,
krajalnice do chleba, elektryczne krajalnice do mięsa do użytku ku‑
chennego, elektryczne roboty kuchenne, miksery elektryczne do ce‑
lów domowych, młynki domowe elektryczne, noże elektryczne,
nożyce elektryczne, odkurzacze, odkurzacze elektryczne i ich czę‑
ści, akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz
środków dezynfekcyjnych, worki do odkurzaczy, wymienne torby
papierowe do odkurzaczy, torby z tworzyw sztucznych do odkurza‑
czy, ssawki do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, elektryczne ostrzał‑
ki do noży, elektryczne otwieracze do puszek, pompy do piwa,
prasownice, prasowalnice, pralki, sokowirówki elektryczne, suszarki
wirówkowe [maszyny], ubijaczki elektryczne do użytku domowego,
elektryczne wyciskacze do owoców do użytku domowego, inkuba‑
tory do jaj, 11 czajniki elektryczne, ekspresy do kawy elektryczne, ka‑
wiarki elektryczne, frytkownice elektryczne, gofrownice elektryczne,
formy do wypiekania wafli elektryczne, grzejniki elektryczne, lodów‑
ki, nawilżacze powietrza, elektryczne opiekacze do kanapek, tostery,
37 konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowe‑
go i kuchennych.
(111) 294577
(220) 2016 05 30
(210) 457057
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) NIE MAM CZASU JADĘ CZOŁGIEM
(540)

(111) 294574
(220) 2016 05 24
(210) 456914
(151) 2016 12 16
(441) 2016 08 29
(732) KOSZARNY HUBERT KIK TRADE, Ostrzeszów, PL.
(540) K K&K
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.04, 26.04.18, 24.17.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 hale magazynowe, konstrukcje stalowe, 37 usługi bu‑
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budownic‑
two, doradztwo inżynieryjne, budowa nieruchomości.
(111) 294575
(220) 2016 05 24
(151) 2017 01 30
(441) 2016 09 12
(732) PEDOWICZ ANNA, Słupno, PL.

(210) 456918

(531) 18.01.07, 18.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia pojazdów, szampony do samo‑
chodów, wosk, środki do polerowania samochodów, płyny do spry‑
skiwaczy szyb, środki zapachowe odświeżające powietrze, 16 mate‑
riały biurowe, bloki rysunkowe, bloki do pisania, kalendarze, zeszyty,
notatniki, teczki, skoroszyty, torebki do pakowania, materiały rekla‑
mowe, ulotki, plakaty, broszury, nalepki, naklejki, 21 naczynia do pi‑
cia, kubki, filiżanki, naczynia szklane, kieliszki, szklanki do napojów,
wyroby z ceramiki dla gospodarstwa domowego, 25 odzież, kurt‑
ki, bluzy, kombinezony, kamizelki. T‑shirty, koszulki, czapki, opaski
na głowę, szaliki.
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(111) 294578
(220) 2016 05 30
(210) 457058
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) NIE MAM CZASU JADĘ CZOŁGIEM
(540)

(531) 18.01.07, 18.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia pojazdów, szampony do samo‑
chodów, wosk, środki do polerowania samochodów, płyny do spry‑
skiwaczy szyb, środki zapachowe odświeżające powietrze, 16 mate‑
riały biurowe, bloki rysunkowe, bloki do pisania, kalendarze, zeszyty,
notatniki, teczki, skoroszyty, torebki do pakowania, materiały rekla‑
mowe, ulotki, plakaty, broszury, nalepki, naklejki, 21 naczynia do pi‑
cia, kubki, filiżanki, naczynia szklane, kieliszki, szklanki do napojów,
wyroby z ceramiki dla gospodarstwa domowego, 25 odzież, kurt‑
ki, bluzy, kombinezony, kamizelki. T‑shirty, koszulki, czapki, opaski
na głowę, szaliki.
(111) 294579
(220) 2016 05 30
(210) 457061
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) NIE MAM CZASU JADĘ CZOŁGIEM
(540)

(531) 18.01.07, 18.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia pojazdów, szampony do samo‑
chodów, wosk, środki do polerowania samochodów, płyny do spry‑
skiwaczy szyb, środki zapachowe odświeżające powietrze, 16 mate‑
riały biurowe, bloki rysunkowe, bloki do pisania, kalendarze, zeszyty,
notatniki, teczki, skoroszyty, torebki do pakowania, materiały rekla‑
mowe, ulotki, plakaty, broszury, nalepki, naklejki, 21 naczynia do pi‑
cia, kubki, filiżanki, naczynia szklane, kieliszki, szklanki do napojów,
wyroby z ceramiki dla gospodarstwa domowego, 25 odzież, kurt‑
ki, bluzy, kombinezony, kamizelki. T‑shirty, koszulki, czapki, opaski
na głowę, szaliki.
(111) 294580
(220) 2016 05 30
(210) 457090
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Super Szansa
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty
(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 7 automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, 9 elektrotech‑
niczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier
liczbowych, loterii, videoloterii i zakładów wzajemnych, lottomaty,
optyczne i magnetyczne nośniki danych, automaty do gier hazar‑
dowych, programy komputerowe, 16 kupony, blankiety dotyczące
gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydaw‑
nictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, foldery, prospekty,
plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankiety
dotyczące wyścigów konnych, zakładów wzajemnych, naklejki, albu‑
my, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, karty papierowe, karty
pocztowe, książki, publikacje drukowane, notesy, obrazy, 28 flip‑
pery jako automaty do gry na monety lub żetony, zdrapki do gier
loteryjnych, żetony do gier hazardowych, losy, 35 prowadzenie
kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, dystry‑
bucja materiałów reklamowych i informacyjnych, badanie rynku,
sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji, zarzą‑
dzanie zbiorami danych w komputerowych bazach danych, rekla‑
ma, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych,
rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowymi,
tworzenie komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi
także świadczone online, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, 36 sponsorowanie finansowe, pośrednictwo w obrocie
bankowym, transfer elektroniczny środków finansowych, 37 insta‑
lowanie i serwis urządzeń do prowadzenia gier, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, 38 rozpowszechnianie informacji za po‑
średnictwem terminali komputerowych i Internetu, udostępnianie
komputerowych baz danych, 41 organizowanie i prowadzenie gier
liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie
loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wza‑
jemnych, obsługa gier w systemie on‑line w sieci informatycznej,
działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów spor‑
towych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa
urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez
piknikowo‑festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla
dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych pro‑
gramów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier
losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organi‑
zowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowi‑
ska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kul‑
turalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie konkursów,
zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego
kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organi‑
zowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publi‑
kowanie, edycja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online,
dostarczanie publikacji elektronicznych online, publikacja książek
elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej,
publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji,
także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi
online.

(111) 294581
(220) 2016 05 30
(210) 457101
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Super Szansa
(540)

(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01
(510), (511) 7 automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, 9 elektrotech‑
niczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier
liczbowych, loterii, videoloterii i zakładów wzajemnych, lottomaty,
optyczne i magnetyczne nośniki danych, automaty do gier hazar‑
dowych, programy komputerowe, 16 kupony, blankiety dotyczące
gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydaw‑
nictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, foldery, prospekty,
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plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankiety
dotyczące wyścigów konnych, zakładów wzajemnych, naklejki, albu‑
my, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, karty papierowe, karty
pocztowe, książki, publikacje drukowane, notesy, obrazy, 28 flip‑
pery jako automaty do gry na monety lub żetony, zdrapki do gier
loteryjnych, żetony do gier hazardowych, losy, 35 prowadzenie
kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, dystry‑
bucja materiałów reklamowych i informacyjnych, badanie rynku,
sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji, zarzą‑
dzanie zbiorami danych w komputerowych bazach danych, rekla‑
ma, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych,
rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowymi,
tworzenie komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi
także świadczone online, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, 36 sponsorowanie finansowe, pośrednictwo w obrocie
bankowym, transfer elektroniczny środków finansowych, 37 insta‑
lowanie i serwis urządzeń do prowadzenia gier, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, 38 rozpowszechnianie informacji za po‑
średnictwem terminali komputerowych i Internetu, udostępnianie
komputerowych baz danych, 41 organizowanie i prowadzenie gier
liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie
loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wza‑
jemnych, obsługa gier w systemie on‑line w sieci informatycznej,
działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów spor‑
towych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa
urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez
piknikowo‑festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla
dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych pro‑
gramów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier
losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organi‑
zowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowi‑
ska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kul‑
turalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie konkursów,
zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego
kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organi‑
zowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publi‑
kowanie, edycja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online,
dostarczanie publikacji elektronicznych online, publikacja książek
elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej,
publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji,
także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi
online.

(111) 294582
(220) 2016 05 30
(210) 457103
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LOTEK 3 12 5 22
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, niebieski, biały
(531) 03.02.01, 03.02.24, 26.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii i zakładów
wzajemnych, lottomaty, optyczne i magnetyczne nośniki danych,
automaty do gier hazardowych, programy komputerowe, 16 ku‑
pony, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii, za‑
kładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne,
broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby
z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów konnych, zakła‑
dów wzajemnych, naklejki, albumy, czasopisma, gazety, kalendarze,
katalogi, karty papierowe, karty pocztowe, książki, publikacje druko‑
wane, notesy, obrazy, 28 zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier
hazardowych, losy, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych,
hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pie‑
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niężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych,
obsługa gier w systemie on‑line w sieci informatycznej, działalność
sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, or‑
ganizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa urządzeń
sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo
‑festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jaz‑
da konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów,
rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), orga‑
nizacja i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów, pokazy
praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów spor‑
towych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu
i kultury, publikowanie, edycja książek, wydawnictw, gazet, tekstów,
periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektro‑
nicznych online, dostarczanie publikacji elektronicznych online, pu‑
blikacja książek elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji
elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, impre‑
zach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami
świadczonymi online.

(111) 294583
(220) 2016 05 31
(210) 457153
(151) 2017 01 04
(441) 2016 09 12
(732) CABAN KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) CHARME
(510), (511) 41 pełny zakres usług w zakresie stomatologii, protetyki
i stomatologii estetycznej, chirurgia stomatologiczna, implantacja
stomatologiczna.
(111) 294584
(220) 2016 05 31
(210) 457174
(151) 2017 02 08
(441) 2016 08 16
(732) GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY
SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, PL.
(540) LEWY SIERPOWY
(540)

(531) 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 29 batony na bazie orzechów i nasion, chrupki owocowe,
chipsy owocowe, przekąski na bazie owoców, 35 usługi prowadzenia
sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: batony na bazie orzechów i nasion, prze‑
kąski na bazie owoców, artykuły spożywcze ze zbóż, batoniki, bato‑
niki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki na bazie
nasion, batoniki na bazie pszenicy, batoniki zawierające mieszankę
ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batony
spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe.
(111) 294585
(220) 2016 05 31
(210) 457176
(151) 2017 02 08
(441) 2016 08 16
(732) GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY
SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, PL.
(540) Kosmos
(540)

(531) 01.01.01, 27.05.01
(510), (511) 29 batony na bazie orzechów i nasion, chrupki owocowe,
chipsy owocowe, przekąski na bazie owoców, 35 usługi prowadzenia
sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: batony na bazie orzechów i nasion, prze‑
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kąski na bazie owoców, artykuły spożywcze ze zbóż, batoniki, bato‑
niki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki na bazie
nasion, batoniki na bazie pszenicy, batoniki zawierające mieszankę
ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batony
spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe.

(111) 294586
(220) 2016 05 31
(210) 457177
(151) 2017 02 09
(441) 2016 08 16
(732) GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY
SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, PL.
(540) Urwis BANANOWY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 batony na bazie orzechów i nasion, chrupki owocowe,
chipsy owocowe, przekąski na bazie owoców, 35 usługi prowadzenia
sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: batony na bazie orzechów i nasion, prze‑
kąski na bazie owoców, artykuły spożywcze ze zbóż, batoniki, bato‑
niki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki na bazie
nasion, batoniki na bazie pszenicy, batoniki zawierające mieszankę
ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batony
spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe.
(111) 294587
(220) 2016 05 31
(210) 457178
(151) 2017 02 09
(441) 2016 08 16
(732) GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY
SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, PL.
(540) PETARDA
(540)

(531) 01.01.05, 26.03.01, 26.11.03, 26.13.25
(510), (511) 29 batony na bazie orzechów i nasion, chrupki owocowe,
chipsy owocowe, przekąski na bazie owoców, 35 usługi prowadzenia
sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: batony na bazie orzechów i nasion, prze‑
kąski na bazie owoców, artykuły spożywcze ze zbóż, batoniki, bato‑
niki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki na bazie
nasion, batoniki na bazie pszenicy, batoniki zawierające mieszankę
ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batony
spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe.
(111) 294588
(220) 2016 05 31
(210) 457179
(151) 2017 02 09
(441) 2016 08 16
(732) GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY
SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, PL.
(540) Aloha
(540)

(531) 18.03.23, 27.05.01
(510), (511) 29 batony na bazie orzechów i nasion, chrupki owocowe,
chipsy owocowe, przekąski na bazie owoców, 35 usługi prowadzenia
sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
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następujących towarów: batony na bazie orzechów i nasion, prze‑
kąski na bazie owoców, artykuły spożywcze ze zbóż, batoniki, bato‑
niki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki na bazie
nasion, batoniki na bazie pszenicy, batoniki zawierające mieszankę
ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batony
spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe.

(111) 294589
(220) 2016 05 31
(210) 457194
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 12
(732) SZELĄGOWSKI ROBERT ROBCOM, Milanówek, PL.
(540) robcoM
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 przesyłanie informacji, transmisja plików cyfrowych,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, zapewnienie do‑
stępu do globalnych sieci komputerowych.
(111) 294590
(220) 2016 06 02
(210) 457251
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII BEHAWIORALNEJ,
Kraków, PL.
(540) pltb
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, zielony, ciemnozielony, biały
(531) 09.01.10, 26.02.07, 26.04.03, 26.04.09, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 41 kursy zawodowe w zakresie terapii behawioralnej,
kształcenie i doskonalenie zawodowe psychologów, nauczycieli i te‑
rapeutów, nadawanie uprawnień do prowadzenia terapii behawio‑
ralnej, analiza prac terapeutów behawioralnych poprzez superwizję,
doradztwo zawodowe w zakresie kształcenia terapeutów behawio‑
ralnych, informacja na temat kształcenia terapeutów behawioral‑
nych, 44 prowadzenie terapii behawioralnej, porady i konsultacje
terapeuty behawioralnego.
(111) 294591
(220) 2016 06 06
(210) 457255
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) ŚLUSARZ JANUSZ, Wrocław, PL.
(540) STREFA VR
(510), (511) 41 wypożyczanie automatów do gier, centra rozrywki,
budowanie zespołu (edukacja), dzierżawa urządzeń kinematogra‑
ficznych, edukacja, rozrywka i sport, gry internetowe [nie do po‑
brania], gry oferowane on‑line (w sieci informatycznej), organizacja
imprez rozrywkowych, organizowanie gier i konkursów, organi‑
zowanie gier z udziałem publiczności, organizowanie grupowych
zajęć rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, orga‑
nizowanie i prowadzenie gier, organizowanie i prowadzenie zajęć,
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów w celach roz‑
rywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organi‑
zowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie turniejów
rekreacyjnych, prezentacja nagrań wideo, produkcja nagrań audio
i video oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań dźwiękowych i/
lub wideo, prowadzenie imprez rozrywkowych, realizacja rozryw‑
ki na żywo, rozrywka interaktywna, rozrywka on‑line, rozrywka
świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej,
rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, salony
gier automatycznych, świadczenie usług rozrywkowych za pośred‑
nictwem filmów wideo, świadczenie usług rozrywkowych dla dzie‑
ci, świadczenie usług w zakresie salonów gry, udostępnianie gier
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komputerowych online, udostępnianie gier za pośrednictwem sys‑
temów komputerowych, udostępnianie graczom informacji na te‑
mal rankingu ich wyników w grach, udostępnianie gry kompute‑
rowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, udostępnianie gry
komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez Inter‑
net, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udzia‑
łem kilku graczy za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych
sieci komunikacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do salo‑
nów gier, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi konsul‑
tacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, usługi
parków rozrywki, usługi rozrywkowe obejmujące postacie fikcyjne,
usługi rozrywkowe oferowane w systemie on‑line z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, usługi salonów z grami wideo, usługi
w zakresie gier elektronicznych, w tym udostępnianie gier online
lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi w za‑
kresie gier do celów rozrywkowych, usługi wynajmu automatów
do gier do salonów gier.

(111) 294592
(220) 2016 06 02
(210) 457259
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) INKUNZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) foodandball
(510), (511) 29 bulion, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, filety
rybne, jaja, kawior, kiełbasy, krewetki nieżywe, małże nieżywe, ga‑
laretki owocowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sery, rosół,
ryby nieżywe, mięso, szynka, galaretki mięsne, pasztety z wątrób‑
ki, wędliny, zupy, 41 usługi w dziedzinie sportu i kultury, promocja
sportu, organizowanie imprez sportowych oraz turniejów sporto‑
wych, edukacyjnych i rozrywkowych, usługi organizowania i pro‑
wadzenia imprez, spektakli, przyjęć, konkursów i pokazów sztuki
kulinarnej, organizowanie i prowadzenie zjazdów, sympozjów,
seminariów, organizowanie wystaw z dziedziny sportu, kultury
lub edukacji, organizowanie balów, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
gastronomiczne z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi barowe, kawiarnie, kafeterie, restauracje, wynajmowanie sal
na posiedzenia.
(111) 294593
(220) 2016 06 02
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin, PL.
(540) Nalewka Góralska
(540)

(210) 457287

Kolor znaku: biały, czarny, brązowy, czerwony, żółty
(531) 06.01.02, 07.01.09, 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wyroby i napoje alkoholowe, napoje alkoholowe,
gorzkie nalewki, likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napo‑
je alkoholowe destylowane, napoje alkoholowe zawierające owoce,
owocowe ekstrakty z alkoholem, alkohole i likiery wspomagające tra‑
wienie.
(111) 294594
(220) 2016 06 02
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin, PL.
(540) Nalewka Tatrzańska Litworówka góralska

(210) 457292
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(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, żółty
(531) 06.01.02, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wyroby i napoje alkoholowe, likiery, napoje alkoholo‑
we z wyjątkiem piwa, alkohole i likiery wspomagające trawienie .
(111) 294595
(220) 2016 06 02
(210) 457307
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Odjechani
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i au‑
diowizualne, Programy komputerowe do wykorzystania w relacji
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, Magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagraniami,
Dyski do rejestracji dźwięku, Dyski kompaktowe, Dyski optyczne, Pro‑
gramy gier komputerowych, Płyty CD, Płyty DVD, Dyski komputerowe,
Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Filmy do nagrań dźwięko‑
wych, Interfejsy dla informatyki, Urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty do przetwarzania infor‑
macji, Aparaty do rejestracji dźwięku, Urządzenia nadawcze, 16 Ma‑
teriały reklamowe papierowe lub drukowane, Materiały drukowane,
Afisze, Czasopisma, Publikacje prasowe, Rysunki, Albumy, Broszury,
Kalendarze, Fotografie, Reprodukcje graficzne, Katalogi, Ulotki, Wy‑
druki graficzne, Naklejki i nalepki, Periodyki, Galanteria papiernicza
jak koperty, notatniki, notesy, zakładki, zakładki samoprzylepne, no‑
tesy samoprzylepne, kubiki papierowe, Materiały piśmienne, Arty‑
kuły biurowe, Artykuły papiernicze, Banery wystawowe wykonane
z papieru lub kartonu, Komiksy, Postery i plakaty, Materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, Karty muzyczne z życzeniami, Materiały
do nauczania papierowe lub drukowane, 25 odzież, T‑shirty, obuwie,
nakrycia głowy, akcesoria odzieżowe, paski, skarpety, 35 Reklama,
promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych,
Organizacja kampanii reklamowych, Usługi reklamowej agencji ra‑
diowej, Badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radio‑
we i Internet, Usługi publikowania tekstów reklamowych, Aranżacja
wydarzeń w celach reklamowych, Sprzedaż czasu radiowego, w tym
na rzecz sponsorów, Reklama w sieci komputerowej w tym na porta‑
lach internetowych, Produkcja reklam radiowych, Usługi reklamowe,
dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamo‑
wych, Informacja handlowa i biznesowa, Uaktualnianie materiałów re‑
klamowych, Wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet, Usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie towarów
i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych
i bezprzewodowych, Wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej
w mediach komunikacji publicznej, Wypożyczanie materiałów re‑
klamowych, Subskrypcja programów radiowych, Badania percepcji
programów radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników, Promocje
i pośrednictwo sprzedaży, Projektowanie i pośrednictwo w rozpo‑
wszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet w tym na portalach
internetowych, Poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych
na rzecz osób trzecich, 38 Emisja radiowa, Radiofonia, Poczta elek‑
troniczna, Przesyłanie informacji i wiadomości, Transmisja dźwięku
i informacji w tym programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe
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i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym on‑line
i off
‑line, przez Internet, Usługi nadawania radiowych sygnałów,
Usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, Obsługa przekazu
fonicznego, Monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radio‑
wych oraz śledzenie ich słuchalności i oglądalności, Rozpowszech‑
nianie programów radiowych i telewizyjnych, Wynajem urządzeń
do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radiowych,
Usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności
i wiadomości, Usługi łączności telefonicznej poprzez terminale kom‑
puterowe, Emisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmisje
i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, Organizowa‑
nie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych,
Usługi portali internetowych i stron fanpage w serwisach społeczno‑
ściowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu
informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, Prowadzenie
i organizowanie transmisji, Retransmisja programów, Wykorzystanie
znaku firmowego w reklamie, promocji, działaniach marketingowych
promujących firmę, usługę lub produkt w związku z wizerunkiem
czy prestiżem, udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, do‑
starczanie informacji multimedialnej na życzenie, Aranżacja i leasing
czasu dostępu do baz komputerowych, 41 Usługi w zakresie produkcji
i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji ra‑
diowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie rozrywki radiowej i tele‑
wizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu,
Informacja o imprezach, Dostarczanie informacji dotyczących progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym,
muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, Organizowanie rozrywki
radiowej i telewizyjnej, Organizacja czasu wolnego poprzez organizo‑
wanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym
i rekreacyjnym, Prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, po‑
kazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, Obsługa imprez oko‑
licznościowych, Usługi reporterskie, Usługi studia nagrań, Udostęp‑
nienie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, Usługi produkcji radiowej w zakresie naucza‑
nia, kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz
za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej, on‑line
i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja
i montaż dla radia, on‑line i na zlecenie, oraz dla mediów masowych
(gazety, czasopisma, plakaty, bilboardy, banery, wielkonakładowe
książki, radio, telewizja, płyty, kasety, filmy, Internet), Produkcja, po‑
wielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, Prowadzenie
on‑line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych
na falach radiowych i w Internecie, Elektroniczne publikacje w tym
publikacje dźwięku, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on
‑line z bazy danych lub z Internetu, Dostarczanie informacji dotyczą‑
cych programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, Nagrywanie dźwięku, Organizowanie
i prowadzenie gier i konkursów, Organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów muzycznych, Organizowanie i prowadzenie imprez i kon‑
kursów sportowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkur‑
sów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i kon‑
kursów w celach kulturalnych, Organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów w zakresie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie tur‑
niejów sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie i prowadzenie za‑
wodów, Organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych,
Organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, Orga‑
nizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie kon‑
certów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych,
Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa‑
niem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, Usługi w zakresie
opracowywania reportażu, Reportaże z imprez o charakterze kultural‑
nym, sportowym, edukacyjnym, Usługi reporterskie, Organizowanie
i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, nagrywanie wybra‑
nych audycji i informacji, Współpraca stacji radiowych i telewizyjnych
przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych, 42 Przetwarza‑
nie informacji dźwiękowych na postać cyfrową dla transmisji, groma‑
dzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, Użyczenie stron interneto‑
wych do tworzenia serwisów informacyjnych na rzecz osób trzecich:
Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich
(patronaty), Usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania ekspertyz
i raportów naukowo‑nadawczych w dziedzinie mediów, 45 Zarzą‑
dzanie i eksploatacja praw autorskich i praw własności przemysłowej
na rzecz osób trzecich.

(111) 294596
(220) 2016 06 02
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) KOCIUBA EWA, Kraków, PL.
(540) T TEVOS
(540)

2763
(210) 457310

Kolor znaku: czarny, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy,
granatowy, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.15.01, 26.01.06, 27.05.08
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi świadczone w ramach
handlu detalicznego i hurtowego, prowadzonego również meto‑
dą wysyłkową i za pośrednictwem Internetu, artykułami sporto‑
wymi i gimnastycznymi, sprzętem do gier i dyscyplin sportowych
wraz z osprzętem do nich, odzieżą i obuwiem sportowym, wypo‑
sażeniem obiektów do uprawiania sportów, artykułami do użytku
osobistego i codziennego osób uprawiających sporty i turystykę,
żywnością, napojami i naczyniami do ich przenoszenia i przecho‑
wywania, przydatnymi w uprawianiu sportów i turystyki, z wyłą‑
czeniem transportu wymienionych towarów, usługi franszyzy w za‑
kresie prowadzenia sklepów z wymienionymi towarami, marketing
bezpośredni, informacja handlowa w zakresie sprzętu i urządzeń
do uprawiania sportu, akcesoriów, odzieży i obuwia sportowego, wy‑
posażenia, projektowanie i rozpowszechnianie, również za pośred‑
nictwem Internetu, próbek reklamowych, materiałów reklamowych
i informacyjno‑promocyjnych, katalogów, ulotek reklamowych, pro‑
spektów w dziedzinie sportu, turystyki, rekreacji, organizowanie tar‑
gów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych w dziedzinie
sportu, turystyki, rekreacji, usługi pośrednictwa związane z nabywa‑
niem sprzętu, urządzeń do uprawiania sportu, turystyki i rekreacji,
39 magazynowanie, pakowanie towarów i produktów, składowanie
towarów, dostarczanie towarów, 41 informacja o rekreacji, instrukta‑
że, kultura fizyczna, informacja o wypoczynku.
(111) 294597
(220) 2016 06 02
(210) 457313
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dobry, zły i brzydki
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i au‑
diowizualne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagrania‑
mi, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne,
programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski kompu‑
terowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań
dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwa‑
rzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadaw‑
cze, 16 materiały reklamowe, materiały drukowane, afisze, czaso‑
pisma, publikacje prasowe, rysunki, albumy, broszury, kalendarze,
fotografie, reprodukcje graficzne, katalogi, ulotki, wydruki graficzne,
naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza, materiały pi‑
śmienne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, banery, komiksy,
postery i plakaty, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kar‑
ty muzyczne z życzeniami, materiały do nauczania, 25 odzież, t‑shir‑
ty, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria, paski, skarpety, 35 reklama,
promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych
jak Facebook, YouTube, Instagram itp., organizacja kampanii rekla‑
mowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii
publicznej w tym poprzez sieci radiowe i Internet, monitorowanie
radiowych mediów elektronicznych, usługi publikowania tekstów
reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż
czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci kompu‑
terowej w tym na portalach internetowych jak Facebook, YouTube,
Instagram itp., usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie
programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biz‑
nesowa, uaktualnianie materiałów reklamowych, wprowadzenie
reklamy radiowej do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowe‑
go na rzecz osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednic‑
twem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych,
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poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz osób
trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach
komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
subskrypcja programów radiowych, zapis wybranych danych i okre‑
ślenie ich zawartości w sieciach, badania percepcji programów radio‑
wych i telewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo
sprzedaży, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu re‑
klam radiowych i w sieci Internet w tym na portalach internetowych
jak Facebook, YouTube, Instagram itp., wykorzystanie znaku firmowe‑
go w reklamie, promocji, działaniach marketingowych promujących
firmę, usługę lub produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem,
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie in‑
formacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji w tym progra‑
mów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci prze‑
wodowe i bezprzewodowe, w tym on‑line i off‑line, przez Internet,
usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazy‑
wania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie
wybranych audycji i informacji, tworzenie serwisów informacyjnych,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wyna‑
jem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbior‑
ników radiowych, współpraca stacji radiowych i telewizyjnych przy
produkcji programów radiowych i telewizyjnych, usługi agencji
informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości,
usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emi‑
sja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje
programów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie progra‑
mów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portali internetowych
i stron fanpage w serwisach społecznościowych takich jak Facebook
obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informa‑
cji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizo‑
wanie transmisji, retransmisja programów, udostępnianie publikacji
poprzez sieć internetową, 41 usługi w zakresie produkcji i montażu
programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych
i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej
oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informa‑
cja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów
radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, mu‑
zycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radio‑
wej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego, prowadzenie i udział
w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kul‑
turalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie,
usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu
i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji ra‑
diowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności
sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą tele‑
fonii komórkowej, on‑line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, plano‑
wanie, aranżacja, produkcja i montaż dla radia, on‑line i na zlecenie,
oraz dla mediów masowych (gazety, czasopisma, plakaty, bilboaardy,
banery, wielkonakładowe książki, radio, telewizja, płyty, kasety, filmy,
Internet), produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań
dźwiękowych, prowadzenie on‑line klubów towarzyskich, klubów
edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Internecie,
elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, streaming do‑
starczany on‑line z bazy danych lub z Internetu, dostarczanie infor‑
macji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez
o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku,
organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i pro‑
wadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie i prowa‑
dzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadze‑
nie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i pro‑
wadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowa‑
nie i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizo‑
wanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez
i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawo‑
dów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizo‑
wanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa
koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu, reporta‑
że z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym,
usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk

Nr 8/2017

artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biz‑
nesowym, 42 aranżacja i leasing czasu dostępu do baz kompute‑
rowych, przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfrową
dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, uży‑
czenie stron internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych
na rzecz osób trzecich: tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na rzecz osób trzecich (patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz
opracowania ekspertyz i raportów naukowo‑nadawczych w dziedzi‑
nie mediów, 45 zarządzanie i eksploatacja praw autorskich i praw
własności przemysłowej na rzecz osób trzecich.

(111) 294598
(220) 2016 06 02
(210) 457315
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Od ucha do ucha
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i au‑
diowizualne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagrania‑
mi, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne,
programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski kompu‑
terowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań
dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwa‑
rzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadaw‑
cze, 16 materiały reklamowe, materiały drukowane, afisze, czaso‑
pisma, publikacje prasowe, rysunki, albumy, broszury, kalendarze,
fotografie, reprodukcje graficzne, katalogi, ulotki, wydruki graficzne,
naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza, materiały pi‑
śmienne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, banery, komiksy,
postery i plakaty, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kar‑
ty muzyczne z życzeniami, materiały do nauczania, 25 odzież, t‑shir‑
ty, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria, paski, skarpety, 35 reklama,
promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych
jak Facebook, YouTube, Instagram itp., organizacja kampanii rekla‑
mowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii
publicznej w tym poprzez sieci radiowe i Internet, monitorowanie
radiowych mediów elektronicznych, usługi publikowania tekstów
reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż
czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci kompu‑
terowej w tym na portalach internetowych jak Facebook, YouTube,
Instagram itp., usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie
programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biz‑
nesowa, uaktualnianie materiałów reklamowych, wprowadzenie
reklamy radiowej do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowe‑
go na rzecz osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednic‑
twem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych,
poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz osób
trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach
komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
subskrypcja programów radiowych, zapis wybranych danych i okre‑
ślenie ich zawartości w sieciach, badania percepcji programów radio‑
wych i telewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo
sprzedaży, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu re‑
klam radiowych i w sieci Internet w tym na portalach internetowych
jak Facebook, YouTube, Instagram itp., wykorzystanie znaku firmowe‑
go w reklamie, promocji, działaniach marketingowych promujących
firmę, usługę lub produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem,
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie in‑
formacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji w tym progra‑
mów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci prze‑
wodowe i bezprzewodowe, w tym on‑line i off‑line, przez Internet,
usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazy‑
wania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie
wybranych audycji i informacji, tworzenie serwisów informacyjnych,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wyna‑
jem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbior‑
ników radiowych, współpraca stacji radiowych i telewizyjnych przy
produkcji programów radiowych i telewizyjnych, usługi agencji
informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości,
usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emi‑
sja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje
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programów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie progra‑
mów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portali internetowych
i stron fanpage w serwisach społecznościowych takich jak Facebook
obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informa‑
cji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizo‑
wanie transmisji, retransmisja programów, udostępnianie publikacji
poprzez sieć internetową, 41 usługi w zakresie produkcji i montażu
programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych
i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej
oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informa‑
cja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów
radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, mu‑
zycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radio‑
wej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego, prowadzenie i udział
w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kul‑
turalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie,
usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu
i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji ra‑
diowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności
sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą tele‑
fonii komórkowej, on‑line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, plano‑
wanie, aranżacja, produkcja i montaż dla radia, on‑line i na zlecenie,
oraz dla mediów masowych (gazety, czasopisma, plakaty, bilboaardy,
banery, wielkonakładowe książki, radio, telewizja, płyty, kasety, filmy,
Internet), produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań
dźwiękowych, prowadzenie on‑line klubów towarzyskich, klubów
edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Internecie,
elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, streaming do‑
starczany on‑line z bazy danych lub z Internetu, dostarczanie infor‑
macji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez
o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku,
organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i pro‑
wadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie i prowa‑
dzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadze‑
nie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i pro‑
wadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowa‑
nie i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizo‑
wanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez
i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawo‑
dów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizo‑
wanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa
koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu, reporta‑
że z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym,
usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk
artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biz‑
nesowym, 42 aranżacja i leasing czasu dostępu do baz kompute‑
rowych, przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfrową
dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, uży‑
czenie stron internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych
na rzecz osób trzecich: tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na rzecz osób trzecich (patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz
opracowania ekspertyz i raportów naukowo‑nadawczych w dziedzi‑
nie mediów, 45 zarządzanie i eksploatacja praw autorskich i praw
własności przemysłowej na rzecz osób trzecich.

(111) 294599
(220) 2016 06 02
(210) 457316
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Uważam ZET
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i au‑
diowizualne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagrania‑
mi, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne,
programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski kompu‑
terowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań
dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwa‑

2765

rzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadaw‑
cze, 16 materiały reklamowe, materiały drukowane, afisze, czaso‑
pisma, publikacje prasowe, rysunki, albumy, broszury, kalendarze,
fotografie, reprodukcje graficzne, katalogi, ulotki, wydruki graficzne,
naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza, materiały pi‑
śmienne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, banery, komiksy,
postery i plakaty, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kar‑
ty muzyczne z życzeniami, materiały do nauczania, 25 odzież, t‑shir‑
ty, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria, paski, skarpety, 35 reklama,
promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych
jak Facebook, YouTube, Instagram itp., organizacja kampanii rekla‑
mowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii
publicznej w tym poprzez sieci radiowe i Internet, monitorowanie
radiowych mediów elektronicznych, usługi publikowania tekstów
reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż
czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci kompu‑
terowej w tym na portalach internetowych jak Facebook, YouTube,
Instagram itp., usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie
programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biz‑
nesowa, uaktualnianie materiałów reklamowych, wprowadzenie
reklamy radiowej do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowe‑
go na rzecz osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednic‑
twem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych,
poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz osób
trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach
komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
subskrypcja programów radiowych, zapis wybranych danych i okre‑
ślenie ich zawartości w sieciach, badania percepcji programów radio‑
wych i telewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo
sprzedaży, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu re‑
klam radiowych i w sieci Internet w tym na portalach internetowych
jak Facebook, YouTube, Instagram itp., wykorzystanie znaku firmowe‑
go w reklamie, promocji, działaniach marketingowych promujących
firmę, usługę lub produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem,
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie in‑
formacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji w tym progra‑
mów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci prze‑
wodowe i bezprzewodowe, w tym on‑line i off‑line, przez Internet,
usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazy‑
wania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie
wybranych audycji i informacji, tworzenie serwisów informacyjnych,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wyna‑
jem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbior‑
ników radiowych, współpraca stacji radiowych i telewizyjnych przy
produkcji programów radiowych i telewizyjnych, usługi agencji
informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości,
usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emi‑
sja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje
programów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie progra‑
mów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portali internetowych
i stron fanpage w serwisach społecznościowych takich jak Facebook
obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informa‑
cji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizo‑
wanie transmisji, retransmisja programów, udostępnianie publikacji
poprzez sieć internetową, 41 usługi w zakresie produkcji i montażu
programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych
i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej
oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informa‑
cja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów
radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, mu‑
zycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radio‑
wej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego, prowadzenie i udział
w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kul‑
turalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie,
usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu
i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji ra‑
diowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności
sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą tele‑
fonii komórkowej, on‑line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, plano‑
wanie, aranżacja, produkcja i montaż dla radia, on‑line i na zlecenie,
oraz dla mediów masowych (gazety, czasopisma, plakaty, bilboaardy,
banery, wielkonakładowe książki, radio, telewizja, płyty, kasety, filmy,
Internet), produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań
dźwiękowych, prowadzenie on‑line klubów towarzyskich, klubów
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edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Internecie,
elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, streaming do‑
starczany on‑line z bazy danych lub z Internetu, dostarczanie infor‑
macji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez
o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku,
organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i pro‑
wadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie i prowa‑
dzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadze‑
nie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i pro‑
wadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowa‑
nie i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizo‑
wanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez
i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawo‑
dów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizo‑
wanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa
koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu, reporta‑
że z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym,
usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk
artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biz‑
nesowym, 42 aranżacja i leasing czasu dostępu do baz kompute‑
rowych, przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfrową
dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, uży‑
czenie stron internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych
na rzecz osób trzecich: tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na rzecz osób trzecich (patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz
opracowania ekspertyz i raportów naukowo‑nadawczych w dziedzi‑
nie mediów, 45 zarządzanie i eksploatacja praw autorskich i praw
własności przemysłowej na rzecz osób trzecich.

(111) 294600
(220) 2016 06 02
(210) 457320
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Halo ZET
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i au‑
diowizualne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagrania‑
mi, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne,
programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski kompu‑
terowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań
dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwa‑
rzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadaw‑
cze, 16 materiały reklamowe, materiały drukowane, afisze, czaso‑
pisma, publikacje prasowe, rysunki, albumy, broszury, kalendarze,
fotografie, reprodukcje graficzne, katalogi, ulotki, wydruki graficzne,
naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza, materiały pi‑
śmienne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, banery, komiksy,
postery i plakaty, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kar‑
ty muzyczne z życzeniami, materiały do nauczania, 25 odzież, t‑shir‑
ty, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria, paski, skarpety, 35 reklama,
promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych
jak Facebook, YouTube, Instagram itp., organizacja kampanii rekla‑
mowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii
publicznej w tym poprzez sieci radiowe i Internet, monitorowanie
radiowych mediów elektronicznych, usługi publikowania tekstów
reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż
czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci kompu‑
terowej w tym na portalach internetowych jak Facebook, YouTube,
Instagram itp., usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie
programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biz‑
nesowa, uaktualnianie materiałów reklamowych, wprowadzenie
reklamy radiowej do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowe‑
go na rzecz osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednic‑
twem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych,
poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz osób
trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach
komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
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subskrypcja programów radiowych, zapis wybranych danych i okre‑
ślenie ich zawartości w sieciach, badania percepcji programów radio‑
wych i telewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo
sprzedaży, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu re‑
klam radiowych i w sieci Internet w tym na portalach internetowych
jak Facebook, YouTube, Instagram itp., wykorzystanie znaku firmowe‑
go w reklamie, promocji, działaniach marketingowych promujących
firmę, usługę lub produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem,
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie in‑
formacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji w tym progra‑
mów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci prze‑
wodowe i bezprzewodowe, w tym on‑line i off‑line, przez Internet,
usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazy‑
wania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie
wybranych audycji i informacji, tworzenie serwisów informacyjnych,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wyna‑
jem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbior‑
ników radiowych, współpraca stacji radiowych i telewizyjnych przy
produkcji programów radiowych i telewizyjnych, usługi agencji
informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości,
usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emi‑
sja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje
programów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie progra‑
mów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portali internetowych
i stron fanpage w serwisach społecznościowych takich jak Facebook
obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informa‑
cji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizo‑
wanie transmisji, retransmisja programów, udostępnianie publikacji
poprzez sieć internetową, 41 usługi w zakresie produkcji i montażu
programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych
i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej
oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informa‑
cja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów
radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, mu‑
zycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radio‑
wej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego, prowadzenie i udział
w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kul‑
turalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie,
usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu
i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji ra‑
diowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności
sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą tele‑
fonii komórkowej, on‑line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, plano‑
wanie, aranżacja, produkcja i montaż dla radia, on‑line i na zlecenie,
oraz dla mediów masowych (gazety, czasopisma, plakaty, bilboaardy,
banery, wielkonakładowe książki, radio, telewizja, płyty, kasety, filmy,
Internet), produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań
dźwiękowych, prowadzenie on‑line klubów towarzyskich, klubów
edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Internecie,
elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, streaming do‑
starczany on‑line z bazy danych lub z Internetu, dostarczanie infor‑
macji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez
o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku,
organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i pro‑
wadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie i prowa‑
dzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadze‑
nie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i pro‑
wadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowa‑
nie i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizo‑
wanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez
i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawo‑
dów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizo‑
wanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa
koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu, reporta‑
że z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym,
usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk
artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biz‑
nesowym, 42 aranżacja i leasing czasu dostępu do baz kompute‑
rowych, przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfrową
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dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, uży‑
czenie stron internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych
na rzecz osób trzecich: tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na rzecz osób trzecich (patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz
opracowania ekspertyz i raportów naukowo‑nadawczych w dziedzi‑
nie mediów, 45 zarządzanie i eksploatacja praw autorskich i praw
własności przemysłowej na rzecz osób trzecich.

(111) 294601
(220) 2016 06 02
(210) 457321
(151) 2017 02 13
(441) 2016 10 24
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Makakofonia
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i au‑
diowizualne, Programy komputerowe do wykorzystania w relacji
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, Magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagrania‑
mi, Dyski do rejestracji dźwięku, Dyski kompaktowe, Dyski optyczne,
Programy gier komputerowych, Płyty CD, Płyty DVD, Dyski kompu‑
terowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Filmy do nagrań
dźwiękowych, Interfejsy dla informatyki, Urządzenia do nagrywa‑
nia, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty do prze‑
twarzania informacji, Aparaty do rejestracji dźwięku, Urządzenia
nadawcze, 16 Materiały reklamowe papierowe lub drukowane, Ma‑
teriały drukowane, Afisze, Czasopisma, Publikacje prasowe, Rysunki,
Albumy, Broszury, Kalendarze, Fotografie, Reprodukcje graficzne,
Katalogi, Ulotki, Wydruki graficzne, Naklejki i nalepki, Periodyki, Ga‑
lanteria papiernicza jak koperty, notatniki, notesy, zakładki, zakładki
samoprzylepne, notesy samoprzylepne, kubiki papierowe, Materiały
piśmienne, Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze, Banery wysta‑
wowe z papieru lub kartonu, Komiksy, Postery i plakaty, Materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, Karty muzyczne z życzeniami,
Materiały do nauczania papierowe lub drukowane, 25 odzież, T‑shir‑
ty, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria odzieżowe, paski, skarpety,
35 Reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach
internetowych, Organizacja kampanii reklamowych, Usługi reklamo‑
wej agencji radiowej, Badania rynku i opinii publicznej w tym po‑
przez sieci radiowe i Internet, Usługi publikowania tekstów reklamo‑
wych, Aranżacja wydarzeń w celach reklamowych, Sprzedaż czasu
radiowego, w tym na rzecz sponsorów, Reklama w sieci komputero‑
wej w tym na portalach internetowych, Produkcja reklam radiowych,
Usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów
i materiałów reklamowych, Informacja handlowa i biznesowa, Uaktu‑
alnianie materiałów reklamowych, Wprowadzenie reklamy radiowej
do sieci Internet, Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób
trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączno‑
ści radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, Wyszukiwanie
informacji biznesowych i handlowych w zbiorach komputerowych
na rzecz osób trzecich, Wypożyczanie czasu i powierzchni reklamo‑
wej w mediach komunikacji publicznej, Wypożyczanie materiałów
reklamowych, Subskrypcja programów radiowych, Badania per‑
cepcji programów radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników,
Promocje i pośrednictwo sprzedaży, Projektowanie i pośrednictwo
w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet w tym
na portalach internetowych, 38 Emisja radiowa, Radiofonia, Pocz‑
ta elektroniczna, Przesyłanie informacji i wiadomości, Transmisja
dźwięku i informacji w tym programów i audycji radiowych poprzez
cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym
on‑line i off‑line, przez Internet, Usługi nadawania radiowych sy‑
gnałów, Usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, Obsługa
przekazu fonicznego, Rozpowszechnianie programów radiowych
i telewizyjnych, Wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygna‑
łu radiowego, odbiorników radiowych, Koprodukcje stacji radiowej
ze stacjami telewizyjnymi, Usługi agencji informacyjnej w zakresie
udostępniania aktualności i wiadomości, Usługi łączności telefonicz‑
nej poprzez terminale komputerowe, Emisja programów radiowych
i telewizyjnych, Transmisje i retransmisje programów radiowych
i telewizyjnych, Organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi portali internetowych i stron
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyła‑
nie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, Prowadzenie i organizowanie transmisji, Retrans‑
misja programów, udostępnianie elektronicznych połączeń wideo,
dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, 41 Usługi w za‑
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kresie produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych,
w tym audycji radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie rozrywki
radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednic‑
twem Internetu, Informacja o imprezach, Dostarczanie informacji
dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o cha‑
rakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym,
Organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Organizacja czasu
wolnego poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywko‑
wym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, Prowadzenie i udział
w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kul‑
turalnych, Obsługa imprez okolicznościowych, Usługi reporterskie,
Usługi studia nagrań, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po‑
brania] w Internecie, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Usługi
produkcji radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz
działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Interne‑
tu, drogą telefonii komórkowej, on‑line i na zlecenie płatne i nieod‑
płatne, planowanie, aranżacja, produkcja i montaż dla radia, on‑line
i na zlecenie, oraz dla mediów masowych (gazety, czasopisma, plaka‑
ty, bilboardy banery, wielkonakładowe książki, radio, telewizja, płyty,
kasety, filmy, Internet), Produkcja, powielanie, prezentacje i użycza‑
nie nagrań dźwiękowych, Prowadzenie on‑line klubów towarzyskich,
klubów edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Inter‑
necie, Elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, dostar‑
czanie on‑line informacji dotyczących z bazy danych lub z Internetu,
Dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i te‑
lewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, Na‑
grywanie dźwięku, Organizowanie i prowadzenie gier i konkursów,
Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów muzycznych, Or‑
ganizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, Orga‑
nizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, Organi‑
zowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych,
Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kultural‑
nych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie
rozrywki, Organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych i re‑
kreacyjnych, Organizowanie i prowadzenie zawodów, Organizowa‑
nie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, Organizowanie
i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, Organizowanie kur‑
sów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Zarzą‑
dzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, Koncerty mu‑
zyczne na żywo, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo‑
waniem i prowadzeniem koncertów, Usługi w zakresie opracowywa‑
nia reportażu, Reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sporto‑
wym, edukacyjnym, Usługi reporterskie, Organizowanie i produkcja
pokazów i widowisk artystycznych, Produkcja programów radiowych
o charakterze biznesowym, Tworzenie serwisów informacyjnych,
Udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, nagrywanie wy‑
branych audycji i informacji, współpraca stacji radiowych i telewizyj‑
nych przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych, 42 Prze‑
twarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfrową dla transmisji,
gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, Użyczenie stron
internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych na rzecz osób
trzecich, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz osób
trzecich (patronaty), Usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania
ekspertyz i raportów naukowo‑nadawczych w dziedzinie mediów,
45 Zarządzanie i eksploatacja praw autorskich i praw własności prze‑
mysłowej na rzecz osób trzecich.

(111) 294602
(220) 2016 06 03
(210) 457328
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH SPARK‑LAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) SMOKY‑LAB
(510), (511) 9 laboratoryjne urządzenie pomiarowe służące do po‑
bierania aerozolu z roztworu e‑liquidu wytworzonego w elektronicz‑
nym papierosie, 42 usługa badawcza analizy składu jakościowego
i ilościowego aerozolu wytworzonego z roztworu e‑liquidu w elek‑
tronicznym papierosie.
(111) 294603
(220) 2016 06 03
(210) 457351
(151) 2017 02 13
(441) 2016 09 12
(732) FUNDACJA POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW, Warszawa, PL.
(540) FORUM Corporate Governance
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(540)

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ad‑
ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 294604
(220) 2016 06 03
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) GORYCA ANNA TOP GUN, Warszawa, PL.
(540) TOP GUN
(540)

(210) 457358

(111) 294605
(220) 2016 06 03
(151) 2017 01 19
(441) 2016 08 01
(732) Merck KGaA, Darmstadt, DE.
(540) LANSART AM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

czekolada, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe [słodycze],
herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbatniki, kakao,
napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kanapki, karmelki [cukierki],
kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę,
kawa nienaturalna, kawa nie palona, keczup [sos], lody spożywcze, lód
do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, muesli, naleśni‑
ki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mle‑
kiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, tarty
(z owocami), 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje na bazie miodu,
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji
napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, syropy do lemoniady,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, nektary owocowe, bezalkoho‑
lowe, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syropy do napojów .

(111) 294608
(220) 2016 06 06
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) LAMEK LESŁAW P.H.U. ALEX, Łódź, PL.
(540) Euro Calza
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 03.07.01, 03.07.17, 03.07.19, 03.07.24, 23.03.05, 27.05.03,
29.01.13
(510), (511) 13 futerały na broń, tłumiki do broni, broń automatycz‑
na, broń palna sportowa, broń palna, broń, celowniki inne niż telesko‑
powe do broni palnej, części broni, instalacje broni, kolby broni, kurki
do broni, magazynki do broni, paski naramienne do broni, pistolety
[broń palna], pistolety pneumatyczne [broń], szczotki do broni pal‑
nej, tłumiki do broni, 37 konserwacja, serwis i naprawa systemów
broni, nagwintowywanie luf broni, naprawa lub konserwacja broni
palnej, ponowne czernienie broni, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją broni palnej.
(210) 457380

(111) 294606
(220) 2016 06 03
(210) 457393
(151) 2017 02 01
(441) 2016 07 18
(732) The North Face Apparel Corp., Wilmington, US.
(540) DRYVENT
(540)

(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież i obuwie.
(111) 294607
(220) 2016 06 04
(210) 457401
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) STELMACH BARBARA, STELMACH BOGUMIŁ, STELMACH
KAMIL ETERNO SPÓŁKA CYWILNA, Pruszków, PL.
(540) SMAK RODZINNEJ PASJI
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon‑
serwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, gala‑
retki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, owoce lukrowane, marmolada, miąższ owoców, owoce kan‑
dyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoho‑
lu, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki
owocowe, skórki owocowe, pektyna do celów spożywczych, pikle,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy [koncentraty], przekąski
na bazie owoców, pulpa owocowa [miazga owocowa], pyłki kwiatowe
jako żywność, sałatki warzywne, soki roślinne do gotowania, sos żu‑
rawinowy [kompot], warzywa konserwowane, warzywa w puszkach,
30 chutney [ostry, gęsty sos], ciasta, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze,
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(210) 457429

Kolor znaku: czarny, żółty, zielony, niebieski, różowy
(531) 05.05.20, 25.07.08, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, w tym przede wszystkim: pończochy, poń‑
czochy wchłaniające pot, pulowery, rajstopy, rękawiczki z jednym
palcem, rękawiczki jako odzież, sari, skarpetki, odzież z imitacji skóry,
szale, szaliki, szarfy do ubrania, wyroby pończosznicze, żakiety piko‑
wane jako ubrania.
(111) 294609
(220) 2016 06 06
(210) 457436
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) PRZYGODA ŁUKASZ ABC CONSULTING, Bielsko‑Biała, PL.
(540) LODY ROLLS
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka
i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słody‑
cze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze‑
nia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, w tym
w szczególności: lody, sorbety [lody], lody mleczne, lody owocowe,
lody wielosmakowe, lody spożywcze, sorbety (lody wodnej], lody
w proszku, jadalne lody owocowe, lody bez mleka, lody na patyku,
lody z owocami, lody typu sandwich, lody zawierające czekoladę,
jogurt mrożony [lody spożywcze], mieszanki na sorbety [lody], lody
o smaku czekoladowym, mrożone wyroby cukiernicze zawierające
lody, lody owocowe w postaci batonów, lód, lody spożywcze, mrożo‑
ne jogurty i sorbety, napoje na bazie kawy zawierające lody (affoga‑
to), lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków.
(111) 294610
(220) 2016 06 06
(210) 457447
(151) 2017 01 31
(441) 2016 08 01
(732) TOTOLOTEK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary, pomarańczowy
(531) 02.01.23, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do wydawania kuponów loteryjnych, totali‑
zatory, terminale elektroniczne do generowania biletów loteryjnych,
28 automaty do gier, gry, 41 usługi hazardowe i bukmacherskie,
organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych,
usługi loterii, zakłady, gry losowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
dla gier hazardowych, gry oferowane w systemie on‑line z sieci kom‑
puterowej, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone elektro‑
nicznie oraz drogą on‑line.
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(111) 294611
(220) 2016 06 06
(210) 457474
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce, PL.
(540) Drosed Smakowite Kąski na zimno 20 min 3 min
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, pomarańczowy, biały, czarny,
brązowy, beżowy, szary, zielony, ciemnozielony
(531) 03.07.03, 03.07.19, 05.07.01, 05.03.11, 02.09.14, 11.03.10,
11.03.18, 25.01.15, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wędliny, wyroby z mię‑
sa, z ryb, z drobiu, z dziczyzny, ekstrakty mięsne, wyroby garmażeryj‑
ne na bazie mięsa, ryb, drobiu,dziczyzny, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów pochodzenia rolno‑spożywczego tak aby
umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w jak naj‑
lepszych warunkach.
(111) 294612
(220) 2016 06 06
(210) 457478
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Skoncentrowany na praniu
(510), (511) 3 płyny i preparaty do prania w tym kapsułki i tabletki
do prania.
(111) 294613
(220) 2016 06 07
(210) 457506
(151) 2017 01 23
(441) 2016 07 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KEY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) key
(510), (511) 25 odzież, bielizna, bielizna osobista, bielizna nocna.
(111) 294614
(220) 2016 06 07
(210) 457543
(151) 2017 02 02
(441) 2016 08 01
(732) Medicover Holding (Cyprus) Limited, Limassol, CY.
(540) MEDICOVER more
(540)

(531) 02.01.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty kodowane, kodowane karty lojalnościowe, ko‑
dowane karty upominkowe, kodowane karty członkowskie, aplikacje
komputerowe do pobrania, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, pu‑
blikacje elektroniczne, do pobrania, elektroniczne nośniki danych,
elektroniczne bazy danych, urządzenia do przechowywania danych,
urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, sprzęt i akcesoria
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), 16 karty upo‑
minkowe, karty rejestracyjne, karty informacyjne, publikacje drukowa‑
ne, publikacje promocyjne, bony towarowe, bony wartościowe, bony
upominkowe, afisze, plakaty, broszury, biuletyny informacyjne, ulotki,
materiały drukowane, materiały piśmienne, drukowane materiały
szkoleniowe, drukowane materiały edukacyjne, 35 reklama, pokazy
[do celów promocyjnych/reklamowych], usługi programów lojalno‑
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, produkcja promo‑
cyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych orga‑
nizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych,
organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promo‑
cyjnych planów motywacyjnych, usługi programów lojalnościowych
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
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klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo‑
wych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, gromadzenie i systema‑
tyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, zarządzanie
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania
obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart człon‑
kowskich, promocja sprzedaży, pomoc w zarządzaniu, analizy w zakre‑
sie marketingu, badania i analizy rynkowe, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, 36 emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych,
emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyj‑
nymi, emisja bonów wartościowych w ramach programu członkow‑
skiego dla klientów, usługi w zakresie kart rabatowych na cele, roz‑
rywkowe kulturalne i rekreacyjne, 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi
w zakresie rekreacji, losowanie nagród [loterie], organizowanie gier
i konkursów, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fit‑
ness klub], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], zapewnianie im‑
prez rekreacyjnych, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, także w Internecie.

(111) 294615
(220) 2016 06 07
(210) 457545
(151) 2017 02 24
(441) 2016 10 24
(732) PITRY MATEUSZ WŁASNA PRZESTRZEŃ, Bielsko‑Biała, PL.
(540) WŁASNA PRZESTRZEŃ
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje miesz‑
kaniowe [nieruchomości], agencje nieruchomości, agencje pośred‑
nictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, wycena na pniu drewna, dzierżawa gospo‑
darstw rolnych, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieru‑
chomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, doradztwo finansowe,
informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
wycena kosztów naprawy, oszacowanie majątku nieruchomego [wy‑
cena], zarządzanie majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w spra‑
wach majątku nieruchomego, usługi finansowe w zakresie wyceny
drewna na pniu, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nie‑
ruchomości], wynajem mieszkań, wynajmowanie mieszkań, wynaj‑
mowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości].
(111) 294616
(220) 2016 06 08
(151) 2017 01 23
(441) 2016 08 16
(732) ŁOŚ MACIEJ, Lublin, PL.
(540) Pierogarnia Piaski
(540)

(210) 457563

(531) 27.05.01, 03.07.21, 03.07.24, 05.13.25, 05.03.11, 05.03.15,
05.03.20
(510), (511) 30 żywność na bazie mąki, wyroby na bazie mąki z na‑
dzieniem i bez nadzienia, pierogi, naleśniki, 43 usługi restauracyjne.
(111) 294617
(220) 2016 06 08
(210) 457578
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) WIECZOREK WŁODZIMIERZ P.P.H.U. VICTOR, Skierniewice, PL.
(540) V VICTOR MEN’S WEAR
(540)

Kolor znaku: granatowy, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.07.20, 02.01.02, 03.03.01
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(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, w tym w szczególno‑
ści: garnitury, garnitury wizytowe, garnitury wieczorowe, garnitury
męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym
stylu, płaszcze, płaszcze futrzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze
skórzane, peleryny [płaszcze], płaszcze zimowe, płaszcze gabardyno‑
we, męskie płaszcze, grube płaszcze, płaszcze mundurowe [zimowe],
płaszcze z bawełny, płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału
dżinsowego, kurtki, kurtki bluzy, kurtki puchowe, kurtki futrzane,
kurtki skórzane, kurtki sportowe, długie kurtki, kurtki budrysówki,
ocieplane kurtki, kurtki wiatroszczelne, kurtki dżinsowe, kurtki za‑
mszowe, kurtki motocyklowe, kurtki pilotki, kurtki koszulowe, kurtki
wierzchnie, kurtki pikowane [odzież], krótkie kurtki ciepłe, kurtki z rę‑
kawami, kurtki bez rękawów, dwurzędowe kurtki marynarskie [bos‑
manki], kurtki z dzianiny polarowej, krótkie luźne kurtki do pasa, ma‑
rynarki od garniturów, koszule, koszule zapinane, koszule eleganckie,
koszule nocne, koszule codzienne, koszule sportowe, tkane koszule,
koszule do garniturów, koszule do spania, koszule z kołnierzykiem,
szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszule niezapięte
pod szyją, koszule z krótkimi rękawami, koszule z włókna ramii, ko‑
szule z długimi rękawami, krawaty, jedwabne krawaty, krawaty bolo,
muszki.

(111) 294618
(220) 2016 06 08
(210) 457582
(151) 2017 02 01
(441) 2016 08 29
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) drops glass
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe 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, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, 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 ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie 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 informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma‑
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie‑
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz‑
nych, 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 hur‑
towni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt‑
kami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.
(111) 294619
(151) 2017 02 01

(220) 2016 06 08
(441) 2016 08 29

(210) 457585
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(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) drops stone
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe 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, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, 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 ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie 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 informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma‑
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie‑
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz‑
nych, 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 hur‑
towni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt‑
kami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.
(111) 294620
(220) 2016 06 08
(210) 457587
(151) 2017 01 26
(441) 2016 08 16
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
(540) BIZNES BOX
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefonicz‑
ne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do prze‑
twarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputero‑
we, programy gier komputerowych, programy komputerowe anty‑
wirusowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elek‑
troniczne, audiobooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośni‑
ki 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, urzą‑
dzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki ksią‑
żek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier
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wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach
CD ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystaliczny‑
mi, 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 kampa‑
nii 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 re‑
klamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za po‑
średnictwem 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 sprze‑
daży dla osób trzecich, pośrednictwo w sprzedaży towarów za po‑
średnictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematy‑
zacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych
do indywidualnych wymagań odbiorcy, sprzedaż, m.in. sprzedaż
aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie online, za po‑
średnictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem sieci te‑
lefonicznych tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefonicz‑
ne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do prze‑
twarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy kompute‑
rowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe na‑
grane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie
do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wy‑
świetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, czyste
i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, na‑
grane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wi‑
deo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę
jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania,
telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wi‑
deo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitar‑
nej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet,
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, pro‑
gramy gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane
na obwodach elektronicznych i dyskach CD ROM do podręcznych
gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ścią‑
gnięcia 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 za‑
kresie telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, usługi przesyłania
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale
telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiado‑
mości, 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 infor‑
macji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunika‑
cyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednic‑
twem 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 telefo‑
nii komórkowej i telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyj‑
ne spersonalizowane w zakresie dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwo‑
ścią wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora
w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach konkursach, głosowa‑
niach 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 infor‑
matycznymi, 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 telefo‑
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nicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem
sieci towarów i usług telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakie‑
tów informacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputero‑
wej, 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 tele‑
fonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpo‑
wszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku‑
mentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych
i sportowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej
i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, ob‑
razu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowe‑
go, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wybo‑
ru z pośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji
programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umoż‑
liwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewi‑
zyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie do‑
stępu 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 analo‑
gowego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług.

(111) 294621
(220) 2016 06 08
(210) 457588
(151) 2017 01 26
(441) 2016 08 16
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
(540) FORMUŁA BIZNES BOX
(540)

Kolor znaku: fioletowy, srebrny
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 29.01.05, 29.01.06
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefonicz‑
ne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwa‑
rzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakre‑
sie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, pro‑
gramy 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,
audiobooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych,
audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefo‑
nów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM,
nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizual‑
ne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako
oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery cy‑
frowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do na‑
wigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, kompu‑
tery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia
peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo,
programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CD ROM
do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wi‑
deo i obrazy do pobrania, 35 reklama, organizacja kampanii reklamo‑
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wych, 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 rekla‑
mowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda‑
ży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie na‑
bywania usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem In‑
ternetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych
informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna i sprzedaż pro‑
mocyjna, sprzedaż w systemie online, za pośrednictwem sklepu in‑
ternetowego 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 te‑
lefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania
dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urzą‑
dzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier kompu‑
terowych, programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elek‑
troniczne, audiobooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośni‑
ki 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, urzą‑
dzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki ksią‑
żek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier
wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach
CD ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki gra‑
ficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści au‑
dio, wideo i obrazy do pobrania, 38 usługi telekomunikacyjne w za‑
kresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej,
usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu
przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania da‑
nych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi
w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Interne‑
tu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiasto‑
wego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania
informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomuni‑
kacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednic‑
twem 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 tele‑
fonii komórkowej i telefonów komórkowych, usługi telekomunika‑
cyjne spersonalizowane w zakresie dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwo‑
ścią wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operato‑
ra w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach konkursach, głoso‑
waniach 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 infor‑
matycznymi, 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 telefo‑
nicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem
sieci towarów i usług telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakie‑
tów informacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputero‑
wej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting),
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usługi nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji
do filmów i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem usłu‑
gi „wideo na żądanie”, usługi w zakresie nadawania programów tele‑
wizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów
komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpowszechnia‑
nia 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 sate‑
litarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi prze‑
kazu 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 interak‑
tywny portal telewizyjny, dostarczanie dostępu do zasobów muzycz‑
nych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomu‑
nikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, wynajem
urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego,
odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i de‑
kodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług.

(111) 294622
(220) 2016 06 08
(210) 457590
(151) 2017 02 09
(441) 2016 09 12
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) FORMUŁA STANDARD DLA FIRM
(540)

Kolor znaku: srebrny, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne,
telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbio‑
ru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu
i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania in‑
formacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze‑
kazywania 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 zewnętrz‑
nym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audibooki,
ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video,
obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komór‑
kowych, 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 oprogramo‑
wania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery
wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitar‑
nej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet,
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, pro‑
gramy 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 telefo‑
nu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania,
35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe,
badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działal‑
ności 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 rekla‑
mowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Inter‑
netu, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni rekla‑
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mowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produk‑
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usłu‑
gi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w sprzedaży to‑
warów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji,
systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostoso‑
wanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, sprzedaż, m.in. sprze‑
daż aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie on‑line,
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 odbio‑
ru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu
i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania in‑
formacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze‑
kazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier
komputerowych, programy komputerowe nagrane, programy ste‑
rujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje
elektroniczne, audibooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne no‑
śniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrow‑
ce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty
DVD i CD R0M, 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, urzą‑
dzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki ksią‑
żek, 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 gra‑
ficzne 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 za‑
kresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu,
usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiasto‑
wego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania
informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomuni‑
kacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośred‑
nictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych
przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, da‑
nych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi prze‑
kazywania 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 wy‑
korzystania 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 komunika‑
cję z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi,
wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu
i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udo‑
stępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórko‑
wej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazy‑
wanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci towarów i usług
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, telewizja
kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostęp‑
nianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkow‑
nikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie
bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi nadawcze i za‑
pewnianie dostępu w ramach telekomunikacji do filmów i programów
wideo dostarczanych za pośrednictwem usługi „wideo na żądanie”,
usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone
on‑line z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmi‑
sja wideo na żądanie, usługi rozpowszechniania programów telewizyj‑
nych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów
i widowisk rozrywkowych i sportowych, programów informacyjnych,
usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, organizowania systemów trans‑
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misyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyj‑
ne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego
i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożli‑
wianiem wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej automa‑
tycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkur‑
sów, umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przeka‑
zu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarcza‑
nie 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 telewi‑
zyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego
i analogowego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkol‑
wiek z wyżej wymienionych usług.

(111) 294623
(220) 2016 06 08
(210) 457611
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) MUSZYŃSCY OKNA DREWNIANE, KRZYSZTOF MUSZYŃSKI,
MIROSŁAW MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Stargard Szczeciński, PL.
(540) OKNA MUSZYŃSCY
(510), (511) 19 okna niemetalowe, okna skrzynkowe niemetalowe,
ramy okienne niemetalowe, szkło okienne dla budownictwa, szkło
okienne z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemeta‑
lowe, szkło okienne walcowane dla budownictwa, drewno budowla‑
ne, 37 instalacja drzwi i okien, 40 obróbka drewna.
(111) 294624
(220) 2016 06 08
(210) 457616
(151) 2017 01 23
(441) 2016 08 01
(732) RYBEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) Reslogistic
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.02.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 dostarczanie towarów, fracht, logistyka transportu,
magazynowanie, wynajmowanie magazynów, dostarczanie prze‑
syłek, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, transport
samochodowy, składowanie towarów, spedycja, dostarczanie to‑
warów, pośrednictwo w transporcie, usługi kurierskie w odniesieniu
do listów lub towarów.
(111) 294625
(220) 2016 06 09
(210) 457629
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) INTERLOGIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Interlogis
(510), (511) 39 transport kontenerów, transport cysternami, transport
kontenerowcami, transport samochodowy, transport ropy, transport
mebli, transport dźwigów, transport pojazdów, transport ścieków,
transport rzeczny, transport książek, transport bagażu, transport ba‑
gażowy, transport strzeżony, transport odpadów, transport lądowy,
transport odzieży, transport dokumentów, transport kosmetyków,
transport bituminu, transport paczek, transport towarów, transport
ładunków, transport owoców, transport drogowy, transport pieniędzy,
organizowanie transportu, logistyka transportu, czarterowanie trans‑
portu, rezerwacja transportu, usługi transportowe, transport pojazdów
mechanicznych, transport dzieł sztuki, transport drogowy ładunków,
transport i składowanie, transport samochodami ciężarowymi, strze‑
żony transport ciężarówkami, strzeżony transport towarów, nocny
transport paczek, transport materiałów budowlanych, transport ska‑
żonej gleby, transport odpadów skażonych, transport przedmiotów
wartościowych, organizowanie transportu ładunków, organizowanie
transportu paczek, organizowanie transportu powietrznego, wynaj‑
mowanie transportu drogowego, usługi transportu ładunków, usługi
transportu pojazdami, usługi pośrednictwa transportowego, trans‑
port ładunku drogą lądową, transport i składowanie towarów, usługi
przeprowadzek przemysłowych [transport], pozbywanie się [trans‑
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port] ścieków, transport ciężkiego oleju opałowego, usługi transportu
samochodami silnikowymi, organizowanie transportu lądowego pa‑
czek, organizowanie transportu dzieł sztuki, magazynowanie ładunku
przed transportem, odbiór, transport i dostawa towarów, transport
żywności w warunkach chłodniczych, usługi w zakresie transportu
bagażu, doradztwo w zakresie transportu lotniczego, usługi doradcze
związane z transportem, transport naziemny związany z przemysłem
lotniczym, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi,
transport mebli ciężarówkami na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
linii lotniczych i transportu.

(111) 294626
(220) 2016 06 09
(210) 457641
(151) 2017 01 26
(441) 2016 08 16
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) bella ideale
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.
(111) 294627
(220) 2016 06 10
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WOLNO GOTOWANE
(540)

(210) 457694

Kolor znaku: ciemnofioletowy, pomarańczowy, zielony, biały,
żółty, czerwony, beżowy
(531) 05.09.01, 05.09.06, 05.09.15, 05.09.21, 05.07.12, 05.07.22,
08.07.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i in‑
struktażowe (z wyjątkiem aparatów), afisze, plakaty, biuletyny [mate‑
riały drukowane], bony towarowe, bony upominkowe, bony warto‑
ściowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane materiały
dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki in‑
formacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty
upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały dru‑
kowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane,
publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje
promocyjne, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty,
szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane,
29 mięso i wędliny, drób, dziczyzna, cielęcina, jagnięcina, wieprzowi‑
na, wołowina, steki z mięsa, szynka, ekstrakty mięsne, mięso gotowe
do spożycia, przetworzone produkty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze ja‑
dalne, ryby, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), galaretki, dżemy, kompoty, pasty owo‑
cowe i warzywne, buliony [gotowe], sałatki gotowe, gotowe dania
z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu,
przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, desery jogurtowe, desery
mleczne, zupy, składniki do sporządzania zup, mleko, nabiał i substytu‑
ty nabiału, mleczne produkty, 30 ryż, lody, sól, musztarda, przyprawy,
kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, sago, tapioka, mąka, cukier,
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, ocet, sosy [przyprawy],
sosy, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetycz‑
ne, preparaty zbożowe, mąka, płatki śniadaniowe, owsianka, wyroby
cukiernicze, czekolada, lód, lody spożywcze, sorbety, cukierki, batony
i guma do żucia, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania go‑
towe zawierające makaron, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu lub
hurtowni z następującymi towarami: mięso i wędliny, drób, dziczyzna,
cielęcina, jagnięcina, wieprzowina, wołowina, steki z mięsa, szynka,
ekstrakty mięsne, mięso gotowe do spożycia, przetworzone produkty
mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, przetworzone owoce, warzy‑
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wa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, buliony [gotowe], sałatki
gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, de‑
sery jogurtowe, desery mleczne, zupy, składniki do sporządzania zup,
mleko, nabiał i substytuty nabiału, mleczne produkty, ryż, lody, sól,
musztarda, przyprawy, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, sago,
tapioka, mąka, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
ocet, sosy [przyprawy], sosy, przekąski z produktów zbożowych, bato‑
ny zbożowe i energetyczne, preparaty zbożowe, mąka, płatki śniada‑
niowe, owsianka, wyroby cukiernicze, czekolada, lód, lody spożywcze,
sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, da‑
nia na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, produkty rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce
i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, reklama i usługi reklamo‑
we, reklama za pośrednictwem Internetu, reklamy online, telewizyjne,
radiowe i banerowe, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kino‑
wych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro‑
mocyjnych, dystrybucja gadżetów reklamowych, usługi marketingo‑
we, pośrednictwo handlowe, usługi doradztwa w zakresie: działalności
gospodarczej i zarządzania, promocja sprzedaży, marketing dotyczący
promocji, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro‑
mocyjnych, 40 usługi drukowania, usługi składania druku, usługi wy‑
kańczania druków, 41 usługi organizowania gier i konkursów.

(111) 294628
(220) 2016 06 10
(210) 457697
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) vitanella
(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, mię‑
so i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, buliony [gotowe], sa‑
łatki gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, batony na bazie
orzechów i nasion, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, desery jogurtowe,
desery mleczne, zupy, składniki do sporządzania zup, mleko, nabiał
i substytuty nabiału, jogurty, margaryna, masło, kefir, mleczne pro‑
dukty, koktajle mleczne, biały ser, napoje mleczne, napoje z jogurtu,
produkty serowarskie, twaróg, napój sojowy, 30 ryż, lody, sól, musz‑
tarda, przyprawy, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, sago,
tapioka, mąka, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
ocet, sosy [przyprawy], sosy, przekąski z produktów zbożowych,
batony zbożowe i energetyczne, preparaty zbożowe, mąka, płatki
śniadaniowe, owsianka, wyroby cukiernicze, czekolada, lód, lody
spożywcze, sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron,
31 wodorosty spożywcze dla ludzi, grzyby, siemię lniane, orzechy,
słód i zboża nieprzetworzone, sezam jadalny, świeże nasiona roślin
strączkowych, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny
i kwiaty, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bez‑
alkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne prepara‑
ty do produkcji napojów.
(111) 294629
(220) 2016 06 13
(210) 457752
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE SADY‑TRZEBNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebnica, PL.
(540) SADY TRZEBNICA
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, czarny
(531) 05.07.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 29 przetworzone owoce i warzywa, w tym przede
wszystkim: konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa,
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód.

(111) 294630
(220) 2016 06 13
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) SPARK STRATEGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) spark strategy
(540)

(210) 457768

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, biały
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi na rzecz osób trzecich w zakresie reklamy,
badania rynku, analiz rynkowych, public relations, rekrutacji osób,
usługi w zakresie lokalizowania, zarządzania i organizowania dzia‑
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania, infor‑
macji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
promocji sprzedaży towarów i usług oraz kupna i planowania
środków przekazu, 41 usługi wydawnicze, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, 42 usługi w zakresie projektowania
opakowań i wszelkiego rodzaju projektów graficznych np. logo
firm, etykiet, opakowań trójwymiarowych, usługi w zakresie pro‑
jektowania, instalowania i aktualizacji oprogramowania kompute‑
rowego.
(111) 294631
(220) 2016 06 13
(210) 457800
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH COGNITOR LESZEK
I KRZYSZTOF SKROBAŃSCY SPÓŁKA PARTNERSKA, Gdańsk, PL.
(540) cognitor
(510), (511) 35 usługi rachunkowo
‑księgowe, usługi z zakresu
administracyjno‑kadrowego, usługi audytorskie, 36 usługi doradz‑
twa podatkowego, ubezpieczeniowe, pośrednictwa ubezpiecze‑
niowego, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi factoringu, usługi
leasingowe w zakresie pojazdów, sprzętu i wyposażenia firmowego,
usługi kredytowe, usługi windykacji należności, usługi doradztwa
w dochodzeniu odszkodowań, 45 konsultacje i doradztwo prawne,
porady prawne i zastępstwo procesowe, badania prawne, profesjo‑
nalne usługi wsparcia prawnego z zakresu prawa cywilnego, go‑
spodarczego, 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.
(111) 294632
(220) 2016 06 20
(210) 457822
(151) 2017 02 01
(441) 2016 09 26
(732) KAWĘCKA‑CZERSKA PATRYCJA MUZOFILIA, Zakręt, PL.
(540) Muzofilia
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, różowy
(531) 02.03.01, 02.03.02, 02.03.16, 02.03.30, 02.03.99, 24.17.10,
24.17.11, 24.17.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 działalność edukacyjna, organizacja i prowadzenie
dydaktyki i nauczania, w tym także drogą elektroniczną (e‑lear‑
ning ), nauczanie, w tym nauczanie korespondencyjne, doradztwo
w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi szkoleniowe, usługi tre‑
nerskie, prowadzenie szkoły, w szczególności szkoły muzycznej,
organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, sympozjów, kon‑
ferencji, kongresów, zjazdów, konkursów, koncertów, spektakli,
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, działalność wydawnicza,
publikowanie tekstów, płyt, książek, podręczników, skryptów, ma‑
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teriałów do nauczania, w tym także ich publikacji elektronicznych)
i on‑line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
wypożyczanie tekstów, książek, podręczników, skryptów, materia‑
łów do nauczania, nagrań dźwiękowych, płyt, w tym także ich pu‑
blikacji elektronicznych i on‑line, organizacja i prowadzenie imprez
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi komponowania
muzycznego, filmowanie, usługi orkiestry, pisanie scenariuszy, pi‑
sanie tekstów innych niż reklamowe, producenckie usługi muzycz‑
ne, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych,
wystawianie spektakli na żywo, usługi studia nagrań, usługi mon‑
tażu, usługi prezenterów muzyki.

(111) 294633
(220) 2016 06 14
(210) 457825
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, PL.
(540) ARAMIX
(510), (511) 9 odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowa‑
niem i ogniem, ubrania dla strażaków chroniące przede wszystkim
przed ogniem, w tym kurtki i spodnie chroniące przed ogniem,
nakrycia głowy chroniące przed ogniem, maski i osłony ochronne,
okulary ochronne, zapisane nośniki informacji, 16 afisze, plakaty,
fotografie, foldery, materiały informacyjne i reklamowe zawarte
w tej klasie, druki, publikacje i wydawnictwa cykliczne i okazjo‑
nalne, czasopisma, książki, kalendarze, notatniki, okładki, obwo‑
luty, teczki, torebki i torby z papieru lub z tworzyw sztucznych,
papier listowy, koperty, materiały piśmienne, długopisy, piórniki,
przywieszki papierowe, nalepki, plansze, reprodukcje graficzne,
przezrocza jako materiały piśmienne, 25 odzież, umundurowanie,
bielizna, koszulki, koszule, bluzki, bluzy, kurtki, spodnie, dresy,
kombinezony, peleryny, krawaty, chusty, chustki, bandany na szyję,
gotowe kieszenie i kołnierze odzieżowe, paski odzieżowe, odzież
gimnastyczna: obuwie, nakrycia głowy, w tym czapki, berety,
28 gry i zabawki oraz artykuły sportowe i gimnastyczne związane
z organizowanymi imprezami edukacyjnymi, sportowymi, kultu‑
ralnymi i rozrywkowymi, 35 reklama, reklamy prasowe, radiowe,
telewizyjne, korespondencyjne i za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, usługi powielania, publikowania i rozpowszechniania
ogłoszeń i materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem miejsc i powierzchni
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 41 inicjowanie, kreowanie,
organizowanie, prowadzenie i obsługa wydarzeń oraz imprez edu‑
kacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, szkoleń, po‑
kazów i prezentacji informacyjno‑szkoleniowych, organizowanie,
prowadzenie i obsługa kongresów, konferencji, sympozjów, semi‑
nariów, konkursów, olimpiad, festynów, festiwali, zjazdów, uroczy‑
stości jubileuszowych oraz innych imprez o charakterze rozrywko‑
wym, edukacyjnym i sportowym, zwłaszcza związanych z ochroną
przeciwpożarową, organizowanie i prowadzenie zawodów sporto‑
wo pożarniczych oraz przeglądów orkiestr, organizowanie wystaw
związanych z ochroną przeciwpożarową, nagrywanie dźwięku
i obrazu, przygotowywanie i produkcja filmów oraz materiałów dla
programów radiowych i telewizyjnych, wykonywanie i publikowa‑
nie zdjęć, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, ma‑
teriałów informacyjnych, biuletynów, periodyków, podręczników
i książek, zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
(111) 294634
(220) 2016 06 14
(210) 457831
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) KUROSADOWICZ ARTUR BE‑ACTIVE.PL, Skierniewice, PL.
(540) PRETORIANS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, różowy
(531) 09.07.21, 09.07.25, 23.05.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 27 maty do ćwiczeń, maty do jogi, 28 piłki do ćwiczeń
fitness, bieżnie treningowe, ekspandery, skakanki, ściskacze, orbitre‑
ki, hantle, gryfy do sztang, obciążenia na sztangi, atlasy, ławki trenin‑
gowe, stacjonarne rowerki treningowe.
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(111) 294635
(220) 2016 06 14
(210) 457837
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GOL24
(510), (511) 16 kalendarze, prospekty, chorągiewki papierowe, for‑
mularze, blankiety, druki, kalendarze z kartkami do zrywania, ko‑
perty, materiały drukowane, papeterie, naklejki adresowe, notatniki,
notesy podręczne, szyldy z papieru lub kartonu, teczki, skoroszyty
tekturowe, pisma, broszury, druki, plakaty, afisze, fotografie, czasopi‑
sma, katalogi, publikacje drukowane, 35 edycja tekstów, 38 łączność
przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi ogło‑
szeń elektronicznych stosowane w telekomunikacji, 41 komputero‑
we przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów inne niż
reklamowe, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, usłu‑
gi reporterskie, udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line,
nie do pobierania z sieci komputerowych.
(111) 294636
(220) 2016 06 14
(210) 457849
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) LISIAK GRZEGORZ ASTON DESIGN, Czaple Stare, PL.
(540) ASTON DESIGN
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 1 beton, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb
i olejów, kleje do celów przemysłowych, klejenie, preparaty do grun‑
towania, kleje‑materiały klejące do celów przemysłowych, 19 beton,
drewno obrobione, gips, sztuczny kamień, ściany‑pokrycia niemeta‑
lowe, ścienne płytki niemetalowe dla budownictwa.
(111) 294637
(220) 2016 06 15
(210) 457860
(151) 2017 02 03
(441) 2016 09 26
(732) SYNKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) upres
(510), (511) 9 komputery, sprzęt komputerowy, urządzenia
i osprzęt elektryczny i elektroniczny do współpracy z kompute‑
rem, drukarki komputerowe, monitory, głośniki, programy kompu‑
terowe, specjalistyczne programy komputerowe, gry telewizyjne
i komputerowe, urządzenia i przyrządy elektryczne i elektronicz‑
ne, aparaty i przyrządy do elektronicznego nagrywania, przetwa‑
rzania, zapisywania i przesyłania danych, elektryczne przyrzą‑
dy do zapisywania i odtwarzania programów komputerowych,
dyktafony, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, fotokopiarki,
kalkulatory, elektronicznie i optycznie zapisane dane i oprogra‑
mowania, dyski magnetyczne, nośniki danych, pamięci kompute‑
rowe, elektroniczne i komputerowe systemy zabezpieczenia mie‑
nia, systemy zabezpieczeń komputerów, alarmy, kasy rejestrujące,
16 papier, karton, wyroby z tych materiałów, a mianowicie publi‑
kacje, wydawnictwa, czasopisma, periodyki, magazyny, dzienniki,
gazety, druki, emblematy, fotografie, kalendarze, katalogi, koper‑
ty, karty pocztowe, pocztówki, książki, zakładki do książek, albu‑
my, afisze, plakaty, bloczki do pisania, foldery, grafiki, reprodukcje
graficzne, atlasy, mapy geograficzne, przewodniki, wydawnictwa
kartograficzne, plany, broszury, chorągiewki papierowe, nalep‑
ki, nalepki reklamowe, odbitki, notesy, śpiewniki, skrypty, szyldy
z papieru lub z tektury, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru
lub z tektury, torby do pakowania z papieru, materiały piśmienne,
przybory do pisania, artykuły biurowe, wyroby papiernicze i intro‑
ligatorskie, klisze drukarskie, ramki na fotografie, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania, 41 usługi wydawnicze, publikowanie
książek, publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), pu‑
blikacje elektroniczne on‑ line książek i periodyków, publikowanie
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tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji
elektronicznych on‑line, nie do pobierania z sieci komputero‑
wych, wydawanie nagrań na nośnikach optycznych i magnetycz‑
nych, usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na nośni‑
kach optycznych i magnetycznych, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, prowadzenie kur‑
sów i szkoleń edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kul‑
turalnych i edukacyjnych, informacja o edukacji, informacja o im‑
prezach rozrywkowo‑ edukacyjnych.

(111) 294638
(220) 2016 06 15
(210) 457861
(151) 2017 02 01
(441) 2016 09 26
(732) RAWBUD‑RAWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Masłowo, PL.
(540) R RAWBUD RAWICZ spółka z o.o.
(540)

Kolor znaku: czarny, granatowy, niebieski, żółty
(531) 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane ma‑
teriały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane,
metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, materiały metalo‑
we na rusztowania budowlane, materiały budowlane (metalowe),
wzmacniające materiały metalowe dla budownictwa, drobne wyro‑
by żelazne do budynków, przewody nieelektryczne i przewody dru‑
towe z metali nieszlachetnych, rury i rurki metalowe, rudy (kruszce),
barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, barierki ochronne
metalowe, belki metalowe, belki stropowe metalowe, bramy meta‑
lowe, konstrukcje metalowe jako budownictwo, szkielety ramowe
metalowe jako budownictwa, szkielety metalowe jako budownic‑
two, drabiny metalowe, drzwi metalowe, kraty metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe, meta‑
lowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, materiały zbroje‑
niowe do pasów maszynowych metalowe, materiały zbrojeniowe
do przewodów rurowych, metalowe, słupy metalowe, słupy meta‑
lowe jako elementy konstrukcyjne, tablice sygnalizacyjne nieświe‑
cące i niemechaniczne metalowe, tabliczki identyfikacyjne meta‑
lowe, znaki drogowe nieświecące i niemechaniczne metalowe,
19 maszty jako słupy niemetalowe, nawierzchnie drogowe odbla‑
skowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe,
tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalo‑
we, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, 36 agencje
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie
nieruchomościami, ocena nieruchomości jako wycena, agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), usługi zarządzania nieruchomo‑
ściami, usługi zarządzania nieruchomościami i inwestowania w nie‑
ruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, oszacowania
majątku nieruchomego (nieruchomości), pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, wycena finansowa jako ubezpieczenia, wycena
finansowa jako bankowość, wycena finansowa jako nieruchomości,
wynajem mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem
nieruchomości, zarządzanie majątkiem, 37 budowa i konserwacja
rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i skle‑
pów targowych, nadzór budowlany, nadzór nad robotami budow‑
lanymi, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo, doradztwo
inżynieryjne jako budownictwo, informacja budowlana, instalo‑
wanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz na‑
prawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i na‑
prawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż urządzeń
kuchennych, murowanie, nadzór budowlany, rozbiórka budynków,
malowanie i naprawa znaków.
(111) 294639
(220) 2016 06 15
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) DIPANI AMIT, Janki, PL.
(540) BrünHöff Beste Qualität

(210) 457884
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(510), (511) 14 biżuteria, zegarki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
35 reklama, handel detaliczny, handel hurtowy i handel za pośrednic‑
twem Internetu towarami takimi jak: biżuteria, zegarki, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, usługi modelingu do celów promocji i sprzedaży.

(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 14 zegary, 20 kosze wiklinowe, kosze z drewna, lusterka
kieszonkowe, lustra ścienne, pudelka do przechowywania z tworzyw
sztucznych, drewna, 21 ceramika do użytku kuchennego, ceramicz‑
na zastawa stołowa, kubki porcelanowe, serwis do kawy z porcelany,
przybory toaletowe, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ku‑
chenne ręczniki papierowe, stojak na papier toaletowy .
(111) 294640
(220) 2016 06 15
(210) 457885
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) RAWBUD‑RAWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Masłowo, PL.
(540) RAWBUD‑RAWICZ
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, metalowe
materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, materiały metalowe na ruszto‑
wania budowlane, materiały budowlane (metalowe), wzmacniające
materiały metalowe dla budownictwa, drobne wyroby żelazne do bu‑
dynków, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszla‑
chetnych, rury i rurki metalowe, rudy (kruszce), barierki bezpieczeństwa
na drogach metalowe, barierki ochronne metalowe, belki metalowe,
belki stropowe metalowe, bramy metalowe, konstrukcje metalowe jako
budownictwo, szkielety ramowe metalowe jako budownictwo, szkie‑
lety metalowe jako budownictwo, drabiny metalowe, drzwi metalowe,
kraty metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe mate‑
riały zbrojeniowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa,
materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, materiały
zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, słupy metalowe, słu‑
py metalowe jako elementy konstrukcyjne, tablice sygnalizacyjne nie‑
świecące i niemechaniczne metalowe, tabliczki identyfikacyjne metalo‑
we, znaki drogowe nieświecące i niemechaniczne metalowe, 19 maszty
jako słupy niemetalowe, nawierzchnie drogowe odblaskowe, znaki
drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tablice sygnali‑
zacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nieświecące,
niemechaniczne, niemetalowe, 36 agencje nieruchomości, administro‑
wanie nieruchomościami: zarządzanie nieruchomościami, ocena nieru‑
chomości jako wycena, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), usługi
zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami
i inwestowania w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, wycena finansowa jako ubezpieczenia,
wycena finansowa jako bankowość, wycena finansowa jako nierucho‑
mości, wynajem mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem
nieruchomości, zarządzanie majątkiem, 37 budowa i konserwacja ruro‑
ciągów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów tar‑
gowych, nadzór budowlany, nadzór nad robotami budowlanymi, wyna‑
jem sprzętu budowlanego, budownictwo, doradztwo inżynieryjne jako
budownictwo, informacja budowlana, instalowanie i naprawa urządzeń
do nawadniania, histalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyj‑
nych, izolowanie budynków, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż
rusztowań, montaż urządzeń kuchennych, murowanie, nadzór budow‑
lany: rozbiórka budynków, malowanie i naprawa znaków .
(111) 294641
(220) 2016 06 16
(151) 2017 01 25
(441) 2016 09 26
(732) GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) greenpoint
(540)

Kolor znaku: CZARNY, BIAŁY
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(111) 294642
(220) 2016 06 16
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) TXM
(540)

(210) 457948

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.18, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, 21 sprzęt i artykuły do czyszczenia i sprzą‑
tania, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 24 bielizna
stołowa i pościelowa, 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, 28 gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze‑
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bi‑
żuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi,
usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z para‑
solami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi.
(111) 294643
(220) 2016 06 16
(210) 457953
(151) 2017 01 25
(441) 2016 09 26
(732) MISIUN‑MIREK ANNA LODY NA KÓŁKACH, Kraków, PL.
(540) lod na kółkach
(540)

Kolor znaku: jasnofioletowy, różowy, czarny, żółty, biały
(531) 18.01.07, 18.01.08, 18.01.09, 26.01.01, 26.01.06, 26.13.01,
25.07.06, 25.07.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody spożywcze, wyroby cukiernicze, słodycze, bita
śmietana, czekolada, herbata mrożona, kawa, napoje na bazie czeko‑
lady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kawy, napoje na bazie
kakao, sorbety, -wszystkie wyżej wymienione towary w formie zmro‑
żonej lub lodów, 35 reklama, handel obwoźny, stacjonarny, za po‑
średnictwem Internetu towarów takich jak: lody spożywcze, wyroby
cukiernicze, słodycze, bita śmietana, czekolada, herbata mrożona,
kawa, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie kakao, sorbety, wszystkie wyżej wy‑
mienione towary w formie zmrożonej lub lodów, 43 usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, prowadzenie restauracji, prowadzenie
kawiarni, prowadzenie lodziarni, prowadzenie barów, usługi cukier‑
ni, kawiarni, catering.
(111) 294644
(151) 2017 02 10

(220) 2016 06 16
(441) 2016 10 24

(210) 457960
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(732) KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Wełna Business Center
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, granatowy
(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, pre‑
zentacja oferty handlowej w Internecie, wynajmowanie nośników
i przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, usługi w zakresie zarządzania w działalności gospo‑
darczej, administrowania działalności gospodarczej, doradztwa
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi administrowania i zarządzania parkingami, miejscami parkin‑
gowymi, garażami, 36 usługi w zakresie wynajmowania i dzierżawy
nieruchomości, w tym powierzchni biurowych i mieszkalnych, usługi
w zakresie zarządzania i administrowania majątkiem nieruchomym,
usługi w zakresie administrowania budynkami, usługi w zakresie wy‑
ceny majątku nieruchomego, usługi finansowania nieruchomości,
usługi pośrednictwa w sprawach nieruchomości, 39 usługi w zakre‑
sie prowadzenia, wynajmowania, dzierżawy parkingów, miejsc par‑
kingowych, garaży.
(111) 294645
(220) 2016 06 16
(210) 457963
(151) 2017 01 11
(441) 2016 08 16
(732) IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: brązowy, żółty, zielony
(531) 05.07.15
(510), (511) 32 piwo, w tym piwo smakowe, napoje owocowe i soki
owocowe, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoho‑
lowe, w tym smakowe wody mineralne i gazowane, 33 napoje alko‑
holowe z wyjątkiem piwa.
(111) 294646
(220) 2016 06 16
(210) 457969
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) MIREK ALEKSANDER ZESPÓŁ PROJEKTOWO INWESTYCYJNY
KONTRAPUNKT V‑PROJEKT, Kraków, PL.
(540) Zespół Projektowy kontrapunkt
(510), (511) 35 usługi agencji informacji handlowej, usługi agencji
reklamowej, badania opinii, badanie rynku, analizy kosztów, bada‑
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo handlowe,
doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go‑
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, dystrybucja
materiałów reklamowych, badania rynkowe, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania firmami, ekspertyzy dla firm, poszukiwania
dla firm, informacja handlowa, informacja o działalności gospodar‑
czej, usługi marketingowe, ogłoszenia prasowe, rekrutacja persone‑
lu, pośrednictwo pracy, pokazy towarów, publikacja tekstów rekla‑
mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie
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próbek, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa, roz‑
powszechnianie materiałów reklamowych, reklamowanie, uaktual‑
nianie materiału reklamowego, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklamy te‑
lewizyjne, organizowanie targów handlowych lub reklamowych,
organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, transkrypcja
informacji, reklamy korespondencyjne, zarządzanie zbiorami infor‑
matycznymi, sondaże opinii, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupo‑
wać w dużym sklepie wielobranżowym z towarami przemysłowymi
i spożywczymi, usługi sekretarskie, usługi agencji public relations,
36 administrowanie nieruchomościami, usługi agencji pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych
i ubezpieczeniowych, dzierżawa nieruchomości, wyceny finansowe,
inwestycje kapitałowe, usługi wynajmowania nieruchomości, zarzą‑
dzanie majątkiem nieruchomym, 37 budownictwo mieszkaniowe
i użytkowe, budownictwo przemysłowe, nadzór budowlany, odna‑
wianie dzieł sztuki, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie
budowy, 42 architektura, usługi badań i ekspertyz geologicznych,
projektowanie budynków i dekoracji wnętrz, doradztwo architekto‑
niczne, doradztwo w zakresie projektów budowlanych i planowanie
urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, usługi planowania prze‑
strzennego, usługi projektowania technicznego obiektów budowla‑
nych, usługi w zakresie badań i analiz technicznych.

(111) 294647
(220) 2016 06 16
(210) 457970
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) MIREK ALEKSANDER ZESPÓŁ PROJEKTOWO INWESTYCYJNY
KONTRAPUNKT V‑PROJEKT, Kraków, PL.
(540) kontrapunkt
(510), (511) 35 usługi agencji informacji handlowej, usługi agencji
reklamowej, badania opinii, badanie rynku, analizy kosztów, bada‑
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo handlowe,
doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, dys‑
trybucja materiałów reklamowych, badania rynkowe, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania firmami, ekspertyzy dla firm,
poszukiwania dla firm, informacja handlowa, informacja o działal‑
ności gospodarczej, usługi marketingowe, ogłoszenia prasowe,
rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, pokazy towarów, publi‑
kacja tekstów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
rozpowszechnianie próbek, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama radiowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklamowanie, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmo‑
wanie powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie materiałów
reklamowych, reklamy telewizyjne, organizowanie targów han‑
dlowych lub reklamowych, organizacja wystaw handlowych lub
reklamowych, transkrypcja informacji, reklamy korespondencyjne,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, sondaże opinii, zgrupowa‑
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym
z towarami przemysłowymi i spożywczymi, usługi sekretarskie,
usługi agencji public relations, 36 administrowanie nieruchomo‑
ściami, usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, dzier‑
żawa nieruchomości, wyceny finansowe, inwestycje kapitałowe,
usługi wynajmowania nieruchomości, zarządzanie majątkiem nie‑
ruchomym, 37 budownictwo mieszkaniowe i użytkowe, budow‑
nictwo przemysłowe, nadzór budowlany, odnawianie dzieł sztuki,
zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, 42 ar‑
chitektura, usługi badań i ekspertyz geologicznych, projektowanie
budynków i dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, doradz‑
two w zakresie projektów budowlanych i planowanie urbanistycz‑
ne, wzornictwo przemysłowe, usługi planowania przestrzennego,
usługi projektowania technicznego obiektów budowlanych, usługi
w zakresie badań i analiz technicznych.
(111) 294648
(220) 2016 06 17
(210) 457973
(151) 2017 01 25
(441) 2016 09 26
(732) GLOBAL SUPPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) FIT FESTIVAL

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 29.01.03, 29.01.04, 27.05.01, 26.11.01, 02.01.08, 02.01.16,
02.01.23, 02.01.30
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bandany na szyję,
berety, bielizna, biustonosze, bluzy, kombinezony, buty sportowe,
chusty, fulardy, czapki [nakrycia głowy], daszki do czapek, dresy, eto‑
le, fulary [ozdobne krawaty], garnitury, getry, gorsety, halki, półhalki,
kamizelki, kapelusze, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, odzież
ze skóry, peleryny, piżamy, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta,
podkoszulki, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, spodnie, stroje
plażowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, topy, tank topy, t‑shirty, wy‑
roby pończosznicze, 35 reklama, analizy kosztów, analizy rynkowe,
badania marketingowe, badania rynku, dystrybucja materiałów re‑
klamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla‑
mowych, rozpowszechnianie, dystrybucja materiałów reklamowych,
informacja handlowa o towarach, w tym dietetycznych artykułach
żywnościowych, preparatach witaminowych, odżywkach dla spor‑
towców, suplementach diety, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
sprzedaż przez Internet, żywności dietetycznej, preparatów witami‑
nowych i mineralnych, suplementów diety, odżywek dla sportow‑
ców, artykułów żywnościowych wzbogaconych witaminami, solami
mineralnymi, aminokwasami, węglowodanami, dodatkami pocho‑
dzenia roślinnego, koncentratów i odżywek wysokobiałkowych,
produktów mlecznych, napojów, toreb, odzieży, obuwia, nakryć
głowy, artykułów i sprzętu sportowego, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów
handlowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han‑
dlowych i biznesowych, 41 usługi sportowe, szkolenia sportowe,
obozy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
zajęcia sportowe i rekreacyjne, usługi w zakresie informacji sporto‑
wej, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie treningu
sportowego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, imprezy
kulturalne, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, organizacja
imprez, zawodów i konkurów sportowych, zarządzanie imprezami
sportowymi, konferencje, szkolenia, wystawy i seminaria.
(111) 294649
(220) 2016 06 17
(210) 457993
(151) 2017 02 13
(441) 2016 09 12
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Dzień dobry Polsko!
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil‑
mowe 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 filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia
do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy tele‑
wizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedial‑
nej, gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, pro‑
gramy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 dru‑
ki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura,
wyroby z kartonu, artykuły papiernicze, fotografie, materiały foto‑
graficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, 35 usługi rekla‑
mowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, two‑
rzenie 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
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w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higie‑
nicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie interne‑
towym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazy‑
wanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów trans‑
misyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnia‑
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewi‑
zji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on
‑line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotek‑
stowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, reali‑
zowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i pu‑
blikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on
‑line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele‑
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi or‑
ganizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizo‑
wanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym: usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunika‑
cyjnych, 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) 294650
(220) 2015 12 07
(210) 450102
(151) 2017 06 22
(441) 2016 03 14
(732) Nicoventures Holdings Limited, Londyn, GB.
(540) VYPE eBox
(510), (511) 34 elektroniczne papierosy, wkłady do elektronicznych
papierosów, płyny do elektronicznych papierosów, papierosy zawie‑
rające substytuty tytoniu, substytuty tytoniu, papierosy, tytoń, wy‑
roby tytoniowe, papierośnice, pudełka na papierosy.
(111) 294651
(220) 2015 12 07
(151) 2017 02 16
(441) 2016 03 14
(732) CIELEŃ JACEK, Nysa, PL.
(540) XAWER
(540)

(210) 450132

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, dodatki odzieżowe, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 294652
(220) 2015 12 08
(210) 450180
(151) 2017 06 22
(441) 2016 03 14
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) MIĘSNA PÓŁKA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 16 druki, prospekty, katalogi, biuletyny, materiały przy‑
lepne, etykiety, nalepki, emblematy, 29 mięso, wyroby mięsne,
wędliny, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne, wołowina,
wieprzowina, drób, wyroby z drobiu, podroby, wyroby podrobowe,
dziczyzna, konserwy mięsne, przetwory mięsne, dania mięsne.

(111) 294653
(220) 2015 12 08
(210) 450183
(151) 2017 06 22
(441) 2016 03 14
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) DOM MIĘSA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 druki, prospekty, katalogi, biuletyny, materiały przy‑
lepne, etykiety, nalepki, emblematy, 29 mięso, wyroby mięsne,
wędliny, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne, wołowina,
wieprzowina, drób, wyroby z drobiu, podroby, wyroby podrobowe,
dziczyzna, konserwy mięsne, przetwory mięsne, dania mięsne.
(111) 294654
(220) 2015 12 18
(210) 450655
(151) 2017 01 30
(441) 2016 03 29
(732) MOLLON COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) MOLLON PRO PROFESSIONAL
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych,
mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do ce‑
lów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki ko‑
smetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby
perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosme‑
tyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, mydła lecznicze, środki
do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej,
sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty
kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony
przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosme‑
tyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekolorvzacji włosów,
produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
produkty kosmetyczne do celów kuźniczych, oleje lecznicze, kąpiele
lecznicze, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mine‑
ralnych, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, 8 przy‑
bory do manicure i pedicure, przybory do depilacji, elektryczne lub
nieelektryczne, zestawy do golenia, przybory ręczne do kręcenia
włosów, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, ma‑
szynki do strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne, pęsety,
szczypce do depilacji, prostownice do włosów, aparaty do przekłu‑
wania uszu, nożyczki, zalotki.
(111) 294655
(220) 2015 12 08
(210) 450193
(151) 2017 06 22
(441) 2016 03 14
(732) PIETRYKA PIOTR ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE,
Wrocław, PL.
(540) Stratus
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(510), (511) 20 meble oraz wyroby z drewna i materiałów drewno‑
pochodnych, meble na wymiar, szafy na wymiar, meble hotelowe,
meble kuchenne, fotele obrotowe, barki ruchome, meble biurowe,
bufety ruchome, dekoracje przestawne, łóżeczka dla małych dzieci,
wysokie krzesła dla dzieci, figurki z drewna, fotele, gabloty, kana‑
py, stojaki na kapelusze, kasety drewniane, kojce dla dzieci, kołyski,
komody, konstrukcje drewniane łóżka, stojaki meblowe, kreden‑
sy, krzesła, podpory pod książki, kwietniki, ławy, łóżka, przegrody
drewniane do mebli, meble szkolne, półki meblowe, osprzęt nieme‑
talowy do łóżek, stojaki na parasole, parawany, podnóżki, taborety,
ramy do obrazów, kształtki na ramy obrazów, listwy do ram obra‑
zów, regały, siedzenia, sofy, stoliki ruchome pod komputery, stoły,
lady barowe, lady recepcyjne, meble medyczne, stoły do masażu,
szafki na akta, szafki na ręczniki, toaletki, zagłówki, 42 doradztwo
w zakresie wyposażenia wnętrz w meble, wyroby z drewna i ma‑
teriałów drewnopochodnych, projektowanie wnętrz z meblami,
wyrobami z drewna i materiałów drewnopochodnych, dekoracja
wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, stylizacja wnętrz, doradz‑
two architektoniczne, projektowanie architektoniczne, projekto‑
wanie budynków.

(111) 294656
(220) 2015 12 10
(210) 450267
(151) 2017 01 30
(441) 2016 03 14
(732) HI TEC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) WHEY HI TEC NUTRITION C‑ 6
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, srebrny, czerwony
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14, 27.07.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, 35 promocja sprzedaży
dla osób trzecich białkowych suplementów diety, wyselekcjonowa‑
nie z myślą o osobach trzecich białkowych suplementów diety, tak
aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w do‑
brych warunkach, usługi sprzedaży białkowych suplementów diety
świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalo‑
gów lub środków komunikacji elektronicznej.
(111) 294657
(220) 2015 12 14
(151) 2017 02 09
(441) 2016 05 09
(732) LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SpeedUp
(540)

(210) 450452

Kolor znaku: czerwony, jasnoszary
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12, 20.05.07, 26.13.25
(510), (511) 36 działalność finansowa, zapewnianie finansowania
dla kształtujących się firm i firm rozpoczynających działalność, do‑
radztwo finansowe, informacje finansowe, inwestycje finansowe,
planowanie finansowe, zarządzanie finansowe funduszami, deta‑
liczne usługi finansowe, finansowe usługi konsultingowe, zarządza‑
nie finansowe akcjami, pozyskiwanie kapitału finansowego, wyceny
i analizy finansowe, informacje finansowe dla inwestorów, usługi fi‑
nansowe, pieniężne i bankowe, zbiórki funduszy i sponsorowanie fi‑
nansowe, usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, usługi
w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie planowania finan‑
sowego, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi
finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
finansowego na rzecz przedsiębiorstw.
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(111) 294658
(220) 2015 12 14
(210) 450473
(151) 2017 06 22
(441) 2016 03 14
(732) KONSPOL‑HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL.
(540) GO ASIA
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dania gotowe składające się głównie z mięsa drobio‑
wego i wieprzowego, 30 dania gotowe zawierające ryż lub makaron,
sosy.
(111) 294659
(220) 2012 06 15 K
(210) 450530
(151) 2017 06 22
(441) 2016 02 15
(732) OMEGA PHARMA INNOVATIONS & DEVELOPMENT NV,
Nazareth, BE.
(540) REDUGAS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty żołądkowo
‑jelitowe, z wyjątkiem produktów do leczenia niewydolności nerek
i z wyjątkiem produktów dietetycznych.
(111) 294660
(220) 2015 12 19
(151) 2017 02 16
(441) 2016 04 11
(732) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów, PL.
(540) GWARANCJA EXTRA
(540)

(210) 450681

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, czerwony
(531) 25.05.02, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 urządzenia i maszyny zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, urządzenia o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia
i sprzątania pomieszczeń, elektryczne urządzenia czyszczące do użyt‑
ku domowego, maszyny i urządzenia do polerowania do użytku do‑
mowego, elektryczne, urządzenia do produkcji i przetwarzania żyw‑
ności i napojów, szatkownice do warzyw jako maszyny, maszyny
i roboty kuchenne, elektryczne, elektryczne wyciskacze do owoców
do celów gospodarstwa domowego, suszarki (wirówki) i suszarko
‑wirówki do celów domowych, elektryczne urządzenia kuchenne
do przetwarzania żywności, elektryczne szatkownice do warzyw,
elektryczne maszynki do siekania, kuchenne urządzenia elektryczne
do celów innych niż gotowanie, narzędzia ręczne (elektryczne)
do użytku podczas przygotowywania potraw, kuchenne urządzenia
elektrotechniczne do celów innych niż gotowanie, odkurzacze, pra‑
sownice elektryczne, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne
maszynki do mięsa, miksery jako urządzenia kuchenne, elektryczne
młynki i wyciskacze soków, nożyczki elektryczne, ubijaczki elektrycz‑
ne do użytku domowego, krajalnice do chleba, malaksery, maselnice,
rozdrabniarki do odpadów, urządzenia i przyrządy napędzane silni‑
kiem elektrycznym, mianowicie: do obróbki i przetwórstwa, zamiata‑
jące, czyszczące, myjące, piorące, tnące, wiercące, ścierające, ostrzące,
do obróbki powierzchni, do szycia, ogrodowe, nożyce ogrodnicze,
opryskiwacze ogrodnicze jako maszyny, elektryczne urządzenia
i przyrządy ogrodnicze i do trawników, urządzenia i przyrządy ogrod‑
nicze inne niż ręczne, kosiarki do użytku ogrodniczego, narzędzia
ogrodnicze napędzane elektrycznie, piły ogrodnicze, systemy i ma‑
szyny do nawadniania ogrodniczego, automaty sprzedające, pralki,
narzędzia kuchenne elektryczne, zasadzarki jako maszyny, opryski‑
wacze jako maszyny, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wy‑
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żej wymienionych towarów, 8 przyrządy do przygotowywania żyw‑
ności, noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domowego,
ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze
do puszek, nieelektryczne, żelazka, przybory do higieny i pielęgnacji
urody, elektryczne maszynki do golenia i strzyżenia, narzędzia i sprzęt
ogrodniczy tnący obsługiwany ręcznie, w tym noże, nożyce, sekatory,
zasadzarki obsługiwane ręcznie, opryskiwacze obsługiwane ręcznie,
części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych to‑
warów, 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz‑
nych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze‑
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, akcesoria kom‑
puterowe, urządzenia do gaszenia ognia, telewizory, radioodbiorniki,
przewody komputerowe, kable elektryczne, kable do zastosowania
w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe, złącza elek‑
tryczne, przewody audio‑video, kable i/lub przewody do przesyłu
transmisji sygnału i/lub połączeń audio‑video, uchwyty i listwy rtv,
uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach,
listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia,
akcesoria instalacyjne dla urządzeń i sprzętów audiowizualnych, foto‑
graficznych, technologii informacyjnej, dla sprzętu do komunikacji,
dla urządzeń i sprzętów informatycznych, audio‑video, telekomuni‑
kacji, do zastosowania w elektryce, komponenty elektryczne i elek‑
troniczne, osprzęt elektryczny, tablety, ładowarki do baterii, ładowar‑
ki przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych,
ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, telefony
komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony
cyfrowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne, telefony VoIP,
telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały na telefony, skó‑
rzane etui na telefony, telefony zasilane energią, telefony z potrójnym
pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrz‑
nej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia techno‑
logii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, urządze‑
nia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu
Point‑to‑Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyj‑
ne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urządzenia
systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, błyskowe żarówki, części,
akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów,
10 inhalatory, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarza‑
nia pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, ekspresy do kawy, elektryczne, filtry
do kawy, elektryczne, czajniki elektryczne, podgrzewacze do potraw,
elektryczne garnki do podawania potraw, formy do wypiekania ciast,
elektryczne, frytkownice elektryczne, wyposażenie kuchenne elek‑
tryczne zawarte w tej klasie, grzejniki elektryczne, urządzenia klima‑
tyzacyjne, lodówki, instalacje do kąpieli, osprzęt do wyłapywania
i usuwania odpadków do umywalek i wanien, części i akcesoria
do wymienionych urządzeń, części i akcesoria do instalacji sanitar‑
nych, instalacje klimatyzacyjne, żarówki oświetleniowe, elektryczne
lampy, urządzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie kuchenne
zawarte w tej klasie, elektryczne urządzenia do oczyszczania powie‑
trza, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych
towarów, 16 artykuły i materiały piśmienne zawarte w tej klasie, arty‑
kuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier i karton, materiały drukowa‑
ne, wydawnictwa reklamowe, katalogi, periodyki, afisze, albumy, atla‑
sy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie,
kalendarze, książki, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, pro‑
spekty, plany, publikacje drukowane, rysunki, koperty, kupony papie‑
rowe, kartki okolicznościowe, papierowe ozdoby, arkusze i materiały
z tworzyw sztucznych nie ujęte w innych klasach, torby i worki do pa‑
kowania i zawijania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, gazety,
czasopisma i wydawnictwa periodyczne, torebki i artykuły do pako‑
wania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, jednorazowe pro‑
dukty papierowe, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
21 sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, odkurzacze nieelek‑
tryczne, artykuły i akcesoria ogrodnicze nie ujęte w innych klasach,
szczotki i artykuły szczotkarskie ogrodowe, sprzęt ogrodowy
do sprzątania, czyszczenia, do sadzenia i pielęgnacji zieleni, do kształ‑
towania krajobrazu, rękawice ogrodnicze, zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, artykuły gospodarstwa domowego, nieelek‑
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tryczne przybory gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne
i szklane dla gospodarstwa domowego, przybory kuchenne lub
do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne jako przybory ku‑
chenne nieelektryczne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, mik‑
sery domowe, nieelektryczne, blendery nieelektryczne domowe,
skrobaczki do użytku domowego, podstawki pod żelazka do praso‑
wania, przenośne lodówki, nieelektryczne, elektryczne szczoteczki
do zębów, elektryczne grzebienie, naczynia do serwowania potraw,
tace do podawania potraw, naczynia do gotowania, przybory do ser‑
wowania potraw, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej
wymienionych towarów, 28 urządzenia rozrywkowe i do gier do użyt‑
ku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry, zabawki, akcesoria
do zabawy, urządzenia rozrywkowe, artykuły sportowe i gimnastycz‑
ne, sprzęt i urządzenia sportowe, sprzęt do gier i dyscyplin sporto‑
wych, wyposażenia placów zabaw, dekoracje świąteczne, sztuczne
choinki, gry telewizyjne do użytku z zewnętrznym ekranem lub moni‑
torem, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych to‑
warów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, w sklepach
stacjonarnych, w sieci handlowej, sprzedaż on‑line, w tym poprzez
e‑sklepy, na aukcjach internetowych, za pomocą domów sprzedaży
wysyłkowej, sprzedaż katalogowa, prowadzenie punktów handlo‑
wych w zakresie towarów: sprzęt rtv i agd, telewizory, okulary 3d, pi‑
loty, zestawy kina domowego, zestawy kina domowego z DVD w for‑
macie zapisu optycznego, odtwarzacze dvd przenośne, sprzęt
i urządzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony, gra‑
mofony, odtwarzacze mp3, odtwarzacze mp4 (video), radia, radiobu‑
dziki, radioodtwarzacze, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki trady‑
cyjne, stacje dokujące/głośniki, sprzęt stereofoniczny, wieże
komponentowe, zasilacze, ładowarki, kable elektryczne, kable av
i adaptery, urządzenia elektroniczne, w tym do użytku domowego,
subwoofery, wzmacniacze, systemy av, tunery DVB‑T, anteny, projek‑
tory, ekrany projekcyjne, projektory tradycyjne, uchwyty do projekto‑
rów, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuchnie
gazowe, kuchnie gazowo‑elektryczne, kuchnie ceramiczne, kuchnie
indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, ku‑
chenki do zabudowy, akcesoria do kuchni i kuchenek, piekarniki, pie‑
karniki parowe, płyty, płyty gazowe, płyty ceramiczne, płyty induk‑
cyjne, okapy, okapy szafkowe, okapy podszafkowe, kominowe,
wyspowe, filtry do okapów, blendery elektryczne, blendery nieelek‑
tryczne domowe, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, ekspresy przelewo‑
we, frytkownice, grille, kombiwary, parowary, krajalnice, maszynki
do mięsa, miksery ręczne, miksery stojące, młynki elektryczne, opie‑
kacze i sandwicze, piekarniki, roboty wieloczynnościowe, sokowirów‑
ki, tostery, wagi kuchenne, wyciskarki do cytrusów, wypiekacze
do chleba, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia i urzą‑
dzenia użytkowane w gospodarstwie domowym, akcesoria do gole‑
nia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, końcówki do szczoteczek
elektrycznych, lokówki, masażery stóp, prostownice i karbownice,
strzyżarki i trymery, suszarki do włosów, suszarko‑lokówki, szczotecz‑
ki i irygatory, wagi łazienkowe, akcesoria do domu, alkomaty, deski
do prasowania, generatory pary, golarki do odzieży, grzejniki, grzejni‑
ki konwektorowe, maszyny do szycia, materiały eksploatacyjne, od‑
kurzacze, odkurzacze piorące, ręczne, stacje pogodowe i termometry,
wentylatory, żelazka, klimatyzatory, klimatyzatory przenośne, po‑
chłaniacze wilgoci oraz akcesoria, środki do prasowania, środki
do urządzeń agd, środki piorące, komputery, notebooki, ultrabooki,
akcesoria komputerowe, torby do notebooków, czytniki kart pamięci,
zasilacze do notebooków, tunery tv/em, zestawy komputerowe, ta‑
blety, ebooki, akcesoria do tabletów, czytniki e‑booków, etui na czyt‑
niki e‑booków, etui na tablety, monitory, monitory LED, monitory LCD,
drukarki i urządzenia biurowe, urządzenia wielofunkcyjne z drukarką
atramentową, drukarki laserowe, urządzenia wielofunkcyjne z drukar‑
ką laserową, niszczarki, laminatory, kalkulatory biurowe, kalkulatory
naukowe, drukarki, oprogramowanie, programy komputerowe, urzą‑
dzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu,
nośniki danych nagrane i czyste, tusze, tonery, papier i folie, klawiatu‑
ry, klawiatury z myszką, myszy, głośniki, sprzęt do gier komputero‑
wych i gier wideo, kierownice, kamery internetowe, kamery ip, dyski
twarde‑zewnętrzne, pamięci przenośne, słuchawki z mikrofonem,
mikrofony, listwy i filtry zasilające, bezprzewodowe, karty sieciowe,
płyty cd/dvd/bd, podkładki pod mysz, przewody komputerowe i ada‑
ptery, części komputerowe, dyski, karty dźwiękowe, karty graficzne,
napędy, obudowy pamięci, płyty główne, procesory, zasilacze, route‑
ry, modemy, konsole, konsole przenośne, gry komputerowe, konsole
do gier, konsole do gier wideo, wideo, gry wideo, karty pre‑paid, akce‑
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soria do konsol, aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki
cyfrowe, aparaty kompaktowe, aparaty kompaktowe z wymienną
optyką, karty pamięci, obiektywy do aparatów, lampy błyskowe, ba‑
terie, ładowarki do akumulatorów, pokrowce, statywy, kamery, kame‑
ry cyfrowe, akcesoria do kamer, kamery sportowe, lornetki, ramki cy‑
frowe, fotoksiążki, fotoobrazy, sprzęt i urządzenia do nawigacji,
przenośne systemy nawigacyjne, akcesoria, ładowarki, nawigacja tre‑
ningowa, ręczne urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory,
smartfony, akcesoria do telefonów komórkowych, słuchawki bez‑
przewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, pokrowce, ładowarki
samochodowe, ładowarki przenośne, ładowarki sieciowe, smar‑
twatche, zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, aparaty
telefoniczne, faksy, telefony bezprzewodowe, telefony przewodo‑
we, radiotelefony, cb radia, anteny cb, krótkofalówki, urządzenia
do porozumiewania się na odległość, nawigacje samochodowe,
aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki telefoniczne, baterie
do telefonów, karty sim, karty telefoniczne do telefonów komórko‑
wych, plecaki, torby, gry planszowe, zabawki, artykuły sportowe
i do rekreacji, urządzenie i sprzęt do ćwiczeń, akcesoria sportowe,
rowery, hulajnogi, akcesoria do rowerów, pojazdy, motorowery, skute‑
ry, akcesoria do pojazdów, artykuły i akcesoria samochodowe, akceso‑
ria zimowe, ekspandery, kijki, łyżworolki, rowerki, tarcze, stopery, ze‑
garki do biegania, narzędzia ogrodowe, narzędzia do prac
remontowych i budowlanych, artykuły ogrodnicze, wentylatory, myj‑
ki i akcesoria do myjek ciśnieniowych, akcesoria do ogrodu, glebogry‑
zarki, konewki ogrodowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samojezdne,
kosiarki spalinowe, odśnieżarki i zamiatarki, pilarki, pompy i hydrofo‑
ry, frezarki górnowrzecionowe, alarmy, osprzęt i przyrządy pomiaro‑
we, świetlówki kompaktowe, żarówki led, żarówki tradycyjne, taśmy,
3d, dvd, akcesoria i części zamienne do wymienionych towarów, po‑
zostałe narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), ostrza
(maszynki do golenia), maszynki do strzyżenia, urządzenia i przyrzą‑
dy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficz‑
ne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ra‑
towania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, stero‑
wania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania,
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, dvd i inne nośniki
nagrań cyfrowych, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia do gaszenia
ognia, termometry nie do celów medycznych, urządzenia do oświe‑
tlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, susze‑
nia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, urzą‑
dzenia klimatyzacyjne, elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia
łóżek, elektryczne ogrzewane poduszki, koce nie do celów leczni‑
czych, czajniki elektryczne, elektryczne naczynia do gotowania, na‑
rzędzia maszynowe, narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny,
elektryczne maszyny i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt go‑
spodarstwa domowego i elektryczny sprzęt biurowy, przybory oraz
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, gąbki, sprzęt i akce‑
soria do czyszczenia, mycia, szczotki, materiały szczotkarskie, przybo‑
ry i narzędzia używane w gospodarstwie domowym i kuchni, skroba‑
ki, szczotko
‑skrobaczki, ręczne narzędzia do siekania, mielenia,
wyciskania, elektryczne grzebienie, elektryczne szczoteczki do zę‑
bów, środki i substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, chemia gospodarcza, preparaty chemiczne, w tym
preparaty chemiczne do powierzchniowego mycia pojazdów, kosme‑
tyki samochodowe oraz motoryzacyjne, chemia samochodowa, pły‑
ny eksploatacyjne do samochodów, płyny do spryskiwaczy, substan‑
cje zapobiegające zamarzaniu, preparaty chemiczne zapobiegające
zamarzaniu oraz chłodziwa do pojazdów samochodowych, odmraża‑
cze do zamków, gry, zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne,
sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, zabawki, karty
do gry, walizy, walizki, torby podróżne, parasolki, wyroby rymarskie,
odzież, odzież ochronna i sportowa, buty, nakrycia głowy, towary
z branży odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, urządzenia
i maszyny zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, urządzenia o na‑
pędzie silnikowym do gotowania, prania, czyszczenia i sprzątania po‑
mieszczeń, maszyny i urządzenia do polerowania do użytku domo‑
wego elektryczne, elektryczne urządzenia do oczyszczania powietrza,
urządzenia do produkcji i przetwarzania żywności i napojów, szat‑
kownice do warzyw jako maszyny, maszyny i roboty kuchenne, elek‑
tryczne, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa
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domowego, suszarki (wirówki) i suszarko‑wirówki do celów domo‑
wych, elektryczne urządzenia kuchenne do przetwarzania żywności,
elektryczne szatkownice do warzyw, elektryczne maszynki do sieka‑
nia, kuchenne urządzenia elektryczne, narzędzia ręczne (elektryczne)
do użytku podczas przygotowywania potraw, naczynia do serwowa‑
nia potraw, tace do podawania potraw, kuchenne urządzenia elektro‑
techniczne, odkurzacze, prasownice elektryczne, elektryczne otwie‑
racze do puszek, elektryczne maszynki do mięsa, miksery jako
urządzenia kuchenne, elektryczne młynki i wyciskacze soków, no‑
życzki elektryczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, kra‑
jalnice do chleba, malaksery, maselnice, rozdrabniarki do odpadów,
urządzenia i przyrządy napędzane silnikiem elektrycznym, elektrycz‑
ne maszynki do golenia i strzyżenia, części, akcesoria i pojedyncze
elementy do wyżej wymienionych towarów, przyrządy do przygoto‑
wywania żywności, noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku do‑
mowego, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne,
otwieracze do puszek nieelektryczne, żelazka, przybory do higieny
i pielęgnacji urody, komputery, akcesoria komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, telewizory, radioodbiorniki, przewody kompute‑
rowe, kable, kable do zastosowania w elektryce, przewody elektrycz‑
ne, listwy zaciskowe, złącza elektryczne, przewody audio‑video, kable
i/lub przewody do przesyłu transmisji sygnału i/lub połączeń audio
‑video, uchwyty i listwy tv, uchwyty montażowe do zawieszenia tv
na różnych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczają‑
ce przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne, tablety, ładowarki
do baterii, ładowarki przenośne do użytku z telefonami, ładowarki
baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony
internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bez‑
przewodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony sa‑
telitarne, telefony vip, telefony stacjonarne, automaty telefoniczne,
futerały na telefony, skórzane etui na telefony, telefony zasilane ener‑
gią, telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, telefony z syste‑
mem komunikacji wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku
w pojazdach, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
sprzęt do komunikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma
węzłami sieci typu point‑to‑point, urządzenia nawigacyjne, naprowa‑
dzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządze‑
nia gps, urządzenia systemu gps, urządzenia nawigacyjne gps, bły‑
skowe, żarówki oświetleniowe, gry telewizyjne do użytku
z zewnętrznym ekranem lub monitorem, urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, ekspresy
do kawy, elektryczne, filtry do kawy, elektryczne, czajniki elektryczne,
naczynia do gotowania, podgrzewacze do potraw, elektryczne garnki
do podawania potraw, przybory do serwowania potraw, formy do wy‑
piekania ciast elektryczne, frytkownice elektryczne, wyposażenie ku‑
chenne elektryczne, grzejniki elektryczne, inhalatory, urządzenia kli‑
matyzacyjne, lodówki, pralki, instalacje do kąpieli, osprzęt
do wyłapywania i usuwania odpadków do umywalek i wanien, części
i akcesoria do instalacji sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne, elek‑
tryczne lampy, urządzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie ku‑
chenne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienio‑
nych towarów, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia,
odkurzacze nieelektryczne, odkurzacze, artykuły ogrodnicze, akce‑
soria ogrodnicze, w tym rękawice, zastawa stołowa, przybory ku‑
chenne i pojemniki, artykuły gospodarstwa domowego, nieelek‑
tryczne przybory gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne
i szklane dla gospodarstwa domowego, przybory kuchenne lub
do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne, roboty kuchenne
obsługiwane ręcznie, miksery domowe nieelektryczne, blendery
elektryczne, blendery nieelektryczne domowe, skrobaczki do użytku
domowego, podstawki pod żelazka do prasowania, przenośne lo‑
dówki, nieelektryczne, elektryczne szczoteczki do zębów, elektryczne
grzebienie, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymie‑
nionych towarów, urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z ze‑
wnętrznym ekranem lub monitorem, gry, zabawki, akcesoria do zaba‑
wy, urządzenia rozrywkowe, artykuły sportowe i gimnastyczne,
sprzęt i urządzenia sportowe, sprzęt do gier i dyscyplin sportowych,
wyposażenia placów zabaw, dekoracje świąteczne, sztuczne choinki,
części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów,
artykuły i materiały piśmienne, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
papier i karton, materiały drukowane, wydawnictwa reklamowe, kata‑
logi, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury,
druki, formularze, fotografie, kalendarze, książki, mapy, naklejki, na‑
lepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publikacje, rysunki, koper‑
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ty, kupony papierowe, kartki okolicznościowe, papierowe ozdoby, ar‑
kusze i materiały z tworzyw sztucznych, torby i worki do pakowania
i zawijania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, gazety, czasopi‑
sma i wydawnictwa periodyczne, torebki i artykuły do pakowania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, jednorazowe produkty
z papieru, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, reklama,
usługi promocyjne, promocja sprzedaży towarów: prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie
promocyjne i/lub reklamowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, to‑
warów, multimedialne prezentacje towarów i/lub usług, prezentacja
komunikatów/treści promocyjnych i/lub reklamowych za pomocą
dowolnej formy, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej (schematy,
wykresy, fotografie, video) lub multimedialnej, pokazy towarów, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo‑
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek
prospektów, druków, katalogów, broszur, materiałów drukowanych,
newsletterów, reklama billboardowa, kompilacja ogłoszeń reklamo‑
wych także do wykorzystania w Internecie, reklama za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponsorowa‑
nych tekstów, reklama korespondencyjna, promocja handlu, w tym
handlu elektronicznego, dostarczanie informacji handlowej i/lub go‑
spodarczej, dostarczanie informacji o sprzedaży towarów, w tym
za pośrednictwem mediów, organizowanie programów lojalnościo‑
wych, promocyjnych i aukcji, obsługa programów lojalnościowych,
promocyjnych i aukcji, organizowanie eventów, wystaw, targów i kon‑
kursów w celach reklamowych i handlowych, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych, cyfrowe rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych oraz ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie
informacji handlowej i gospodarczej, promocja sprzedaży na rzecz
osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze‑
daży oraz w celu przeprowadzania sprzedaży produktów za pomocą
globalnej sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, przygotowywanie audiowizualnych i multi‑
medialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie: kompilacja
i systematyzacja informacji tekstowej oraz obrazowej przesyłanej
przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektro‑
nicznej, sieci Internet i intranet, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, informacja
o wymienionych usługach.

(111) 294661
(220) 2016 02 09
(210) 452189
(151) 2017 01 30
(441) 2016 05 09
(732) POMORSKA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Galeria Pomorska
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 01.15.23, 02.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, tektura, druki, jednorazowe produkty
papierowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania i przechowy‑
wania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały intro‑
ligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z two‑
rzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, publikacje
drukowane, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papier‑
nicze, notatniki, notesy, kalendarze, torby, opakowania z papieru,
tektury, mapy, przewodniki turystyczne, foldery, artykuły biurowe,
spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy, ołówki, pióra,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwala‑
jące nabywcy wygodnie je oglądać i kupować produkty chemiczne,
kleje, farby, pokosty, barwniki, zaprawy folie i formy dla malarzy, de‑
koratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające, środki do prania,
czyszczenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały
oświetleniowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne,
substancje dietetyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrun‑
kowe, środki odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrzą‑
dy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki,

2784

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

broń biała, Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz‑
nych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze‑
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetla‑
nia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sztuczne
ognie, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby ju‑
bilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chro‑
nometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych
materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla arty‑
stów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, ma‑
teriały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, skóra i imi‑
tacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróżne,
parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materia‑
ły budowlane, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka,
trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, burszty‑
nu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz
pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia i wyroby
włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia gło‑
wy, dywany, chodniki i inne towary do pokrywania podłóg, gry i za‑
bawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso,
ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),przy‑
prawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce i wa‑
rzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód,
napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, przy‑
bory dla palaczy, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za po‑
mocą testów, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania
rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie
nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelo‑
wych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębior‑
stwami handlowymi, reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe zarządzanie
i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla osób
trzecich, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i dzia‑
łalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą i ad‑
ministrowanie nieruchomościami, marketing, organizacja i prze‑
prowadzenie promocji sprzedaży oraz doradztwo w tym zakresie,
informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodar‑
czej, informacja handlowa i doradztwo w zakresie reklamy, organi‑
zowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sporto‑
wych w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów
mody, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, wy‑
najmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów
i usług, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, majątek nieruchomy, za‑
rządzanie nieruchomościami, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi
finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie
czynszu, wynajem powierzchni, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa
w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji
pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, prowadze‑
nie biur i nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarzą‑
dzanie nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie komplek‑
sami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, usługi
finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nie‑
ruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, usługi
wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji,
w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości,
sponsorowanie finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania
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rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, wynajem nieru‑
chomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem powierzchni
usługowej, 37 usługi budowlane, naprawy nieruchomości, usługi
instalacyjne dotyczące nieruchomości, montaż i naprawy budyn‑
ków i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi,
informacja budowlana, sprzątanie budynków, usługi punktów pral‑
niczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstru‑
owanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiek‑
tów 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 przeciw‑
pożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń
łączności, w tym telefonów, 39 transport, pakowanie i składowanie
towarów, organizowanie podróży, wynajmowanie garaży, wynajmo‑
wanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, transport
towarów do nabywcy, pakowanie towarów, 41 nauczanie, kształce‑
nie, rozrywka, usługi związane ze sportem i kulturą oraz organizowa‑
nie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych,
organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych,
usługi klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal ki‑
nowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(111) 294662
(220) 2016 02 09
(210) 452212
(151) 2017 02 17
(441) 2016 05 09
(732) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZUDOLAN
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki do skóry,
maseczki do twarzy, maseczki do peelingu, pudry po kąpieli, pudry
higieniczne, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące, środki do ką‑
pieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele), preparaty do depilacji,
środki przeciw poceniu, środki do pielęgnacji włosów, środki do gole‑
nia (kremy, pianki, płyny), środki do higieny intymnej, środki do opa‑
lania, środki samoopalające, środki do rozjaśniania skóry, środki
przeciw zmarszczkom, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry,
preparaty antycellulitowe, preparaty dla skóry trądzikowej i alergicz‑
nej, preparaty kosmetyczne do odchudzania, składniki kosmetyków
redukujących tkankę tłuszczową i cellulit, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty, szampony,
preparaty do opalania, perfumy i olejki eteryczne, chusteczki, przy‑
bory toaletowe, środki sanitarne i czyszczące, 5 produkty farmaceu‑
tyczne, produkty lecznicze, leki, witaminy, minerały, mineralne do‑
datki do żywności do celów leczniczych, mineralne wody do celów
leczniczych, parafarmaceutyki do celów leczniczych, suplementy
diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty
ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, her‑
batki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów
leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, pro‑
dukty biotechnologiczne do celów leczniczych, wyroby medyczne,
materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, ma‑
teriały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, ko‑
smetyki do celów medycznych, kremy do celów medycznych, emul‑
sje do celów medycznych, płyny do celów medycznych, żele i oliwki
do skóry do celów medycznych, maseczki do twarzy do celów me‑
dycznych, maseczki do peelingu do celów medycznych, pudry po ką‑
pieli do celów medycznych, pudry higieniczne do celów medycznych,
mydła toaletowe do celów medycznych, mydła dezodoryzujące
do celów medycznych, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki,
oliwki, żele) do celów medycznych, preparaty do depilacji do celów
medycznych, środki przeciw poceniu do celów medycznych, środki
do pielęgnacji włosów i środki do golenia (kremy, pianki, płyny) do ce‑
lów medycznych, środki do higieny intymnej do celów medycznych,
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środki do opalania do celów medycznych, środki samoopalające
do celów medycznych, środki do rozjaśniania skóry do celów medycz‑
nych, środki przeciw zmarszczkom do celów medycznych, preparaty
kosmetyczne do ujędrniania skóry do celów medycznych, preparaty
antycellulitowe do celów medycznych, preparaty dla skóry trądzi‑
kowej i alergicznej do celów medycznych, preparaty kosmetyczne
do odchudzania do celów medycznych, składniki kosmetyków redu‑
kujących tkankę tłuszczową i cellulit do celów medycznych.

(111) 294663
(220) 2016 02 12
(210) 452304
(151) 2017 02 17
(441) 2016 05 23
(732) KOLAT KATARZYNA MEBLE U JĘDRUSIA, Piła, PL.
(540) MEBLE U JĘDRUSIA
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, niebieski
(531) 12.01.09, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, 35 usługi polegające na zgrupowanie w jed‑
nym miejscu różnych towarów w taki sposób, że mogą być postrze‑
gane i zakupione w wygodny sposób, mianowicie: wyrobów meta‑
lowych, elementów mebli, artykułów gospodarstwa domowego
oraz artykułów wyposażenia wnętrz, 39 transport, pakowanie i skła‑
dowanie towarów, organizowanie podróży, dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, korespondencja, dostarczanie
przesyłek, pakowanie produktów, pakowanie towarów, przewóz sa‑
mochodami ciężarowymi, dostarczanie towarów, transport mebli.
(111) 294664
(220) 2016 02 12
(210) 452315
(151) 2017 02 17
(441) 2016 05 23
(732) KOLAT KATARZYNA MEBLE U JĘDRUSIA, Piła, PL.
(540) Meble u Jędrusia
(510), (511) 20 meble, 35 usługi polegające na zgrupowanie w jed‑
nym miejscu różnych towarów w taki sposób, że mogą być postrze‑
gane i zakupione w wygodny sposób, mianowicie: wyrobów meta‑
lowych, elementów mebli, artykułów gospodarstwa domowego
oraz artykułów wyposażenia wnętrz, 39 transport, pakowanie i skła‑
dowanie towarów, organizowanie podróży, dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, korespondencja, dostarczanie
przesyłek, pakowanie produktów, pakowanie towarów, przewóz sa‑
mochodami ciężarowymi, dostarczanie towarów, transport mebli.
(111) 294665
(220) 2016 02 12
(210) 452323
(151) 2016 11 09
(441) 2016 05 23
(732) SAWICKI JAN, SAWICKI STANISŁAW DRZEWA I KRZEWY
SPÓŁKA CYWILNA, Słupno, PL.
(540) Zielony Przystanek
(510), (511) 1 nawozy do użyźniania gleby, 31 rośliny, nasiona,
44 usługi ogrodnicze.
(111) 294666
(220) 2016 02 17
(210) 452421
(151) 2017 02 15
(441) 2016 05 23
(732) ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(531) 03.04.11, 03.04.13, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15
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(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego],cylindry
do silników, ciągniki ogrodowe jednoosiowe, pługi do zdejmowania
darni, dźwigi do pojazdów, filtry [części maszyn lub silników], gaźni‑
ki, generatory prądu, gaźniki, generatory elektryczności, gładziarki.
głowice cylindrów do silników, koła maszyn, grabie do zgrabiarek,
iskrowniki zapłonowe, koła maszyn, kopaczki [maszyny], koparki
[czerparki], koparki do rowów, koparki jednoczerpakowe mecha‑
niczne, ostrza do kosiarek, kosiarki [maszyny], kosiarki ogrodowe
[maszyny], kultywatory [maszyny], łożyska [części maszyn], linki ste‑
rownicze do maszyn lub silników, koła maszyn, maszyny dla statków,
maszyny do budowy dróg, maszyny rolnicze, membrany do pomp,
młoty mechaniczne, mioty pneumatyczne, mechanizmy napędu
inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe inne niż
do pojazdów lądowych, narzędzia [części maszyn], noże [części
maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, obudowy
maszyn, urządzenia do zagęszczania odpadków, osłony maszyn,
urządzenia do zagęszczania odpadów, ostrza do kosiarek, ciągniki
ogrodowe jednoosiowe, piły [maszyny], paski napędowe do wen‑
tylatorów silników, maszyny do pielenia, piły łańcuchowe, pługi
śnieżne, młoty pneumatyczne, pokrywy [części maszyn], pompy
[maszyny], samonastawne pompy paliwowe, generatory prądu, awa‑
ryjne agregaty prądotwórcze, narzędzia ręczne o napędzie innym
niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, rozruszniki silników, narzę‑
dzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, tłumiki do silników, silni‑
ki dla statków, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych,
silniki inne niż do pojazdów lądowych, maszyny do ubijania, silniki
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, spycharki, mechanizmy
sterownicze do maszyn i silników, uchwyty [części maszyn], ugnia‑
tarki mechaniczne, wentylatory do silników, zawory [części maszyn
lub silników], zamiatarki samojezdne, brony, 8 ubijaki do gruntu [na‑
rzędzia brukarskie], koparki do rowów | narzędzia], narzędzia o na‑
pędzie ręcznym, kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], piły [narzę‑
dzia], ubijaki do gruntu [narzędzia], nożyce ogrodnicze, kosy, rębaki,
9 akumulatory elektryczne, kolektory elektryczne, baterie słoneczne,
motopompy strażackie, elektryczne urządzenia kontrolno – sterują‑
ce, ogniwa fotoelektryczne. ogniwa galwaniczne, panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, 12 pontony, ciągniki, łodzie,
śruby napędowe do lodzi, wiosła do łodzi, 37 instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, naprawa pomp, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu
do oczyszczania dróg, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem
sprzętu do oczyszczania dróg.

(111) 294667
(220) 2016 02 23
(151) 2017 02 13
(441) 2016 05 23
(732) PLASTEAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) PLUSHKY
(540)

(210) 452667

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, niebieski, żółty, czerwony,
czarny
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.19, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki i gry planszowe, artykuły do zabawy dla
dzieci.
(111) 294668
(220) 2016 02 24
(210) 452690
(151) 2017 02 16
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) port royal
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamie‑
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niarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek
twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materia‑
ły ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe
dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla
budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ce‑
ramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory nie‑
metalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako
materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słu‑
py niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, po‑
krycia 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 kom‑
puterowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompu‑
terowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwa‑
nie 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 kamie‑
niarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty,
podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitar‑
nych, 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 prze‑
mysłowymi, 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) 294669
(220) 2016 02 25
(210) 452753
(151) 2017 01 26
(441) 2016 06 06
(732) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TWARZE BIZNESU
(510), (511) 9 systemy komputerowe i programy do kierowania fir‑
mą, prowadzenia działalności gospodarczej, dla biur rachunkowych,
doradztwa kadrowego, podatkowego, wystawiania dokumentów,
rozliczania należności, przeprowadzania analiz, prowadzenia kar‑
totek i ewidencjonowania, prowadzenia bilansów, nośniki mediów
elektronicznych, magnetycznych, optycznych i elektrooptycznych,
taśmy, kasety, CD‑ROM‑y, dyski magnetyczne, nagrane nośniki da‑
nych z dźwiękiem i/lub obrazem, publikacje na nośnikach elektro‑
nicznych, magnetycznych i optycznych, 16 papier i tektura, druki,
w szczególności dzienniki, poradniki, broszury, czasopisma, kalen‑
darze katalogi, skrypty, książki, materiały introligatorskie, w tym ob‑
woluty na publikacje wymiennokartkowe, materiały fotograficzne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucz‑
nych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie,
matryce, 35 usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatyczny‑
mi, usługi w zakresie zarządzania i administrowania biznesem oraz
czynności biurowych, usługi w zakresie informacji handlowej i infor‑
macji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia
biur rachunkowych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo ekonomiczne,
obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, usługi
publikowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, usłu‑
gi promocyjne, 36 doradztwo w sprawach gospodarczych, finan‑
sowych, ubezpieczeniowych i podatkowych, 38 usługi w zakresie
prowadzenia portali internetowych, przesyłanie informacji teksto‑
wych i obrazowych za pomocą komputera, usługi w zakresie prze‑
syłania informacji i danych przy pomocy terminali komputerowych,
poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania
aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i In‑
ternetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elek‑
troniczny serwis informacji typu on‑line polegający na tworzeniu,
prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwo‑
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ścią elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych on
‑line książek
i periodyków, publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne,
w tym nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów
informatycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi
w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów o charakterze
edukacyjno‑szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie konferen‑
cji, seminariów, szkoleń i kongresów, organizacja wystaw w celach
edukacyjnych i kulturalnych, usługi rozrywkowe, działalność rekre‑
acyjna i kulturalna, usługi organizowania konkursów, plebiscytów
i rankingów, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro‑
jektowanie, projektowanie oprogramowań komputerowych, usługi
w zakresie fotoskładu, tworzenia grafiki, usługi w zakresie tworze‑
nia, odtwarzania i odpłatnego udostępniania komputerowych baz
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wynajem czasu
dostępu do baz danych, w tym systemów informatycznych i elektro‑
nicznych, umożliwianie dostępu do interakcyjnych komputerowych
baz danych z zakresu biznesu, finansów oraz komputerowo zinte‑
growanych systemów, usługi w zakresie doradztwa zawodowego,
45 usługi doradztwa prawnego.

(111) 294670
(220) 2016 02 25
(210) 452761
(151) 2017 02 28
(441) 2016 06 06
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) ERLIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suple‑
menty diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(111) 294671
(220) 2016 02 25
(210) 452762
(151) 2017 02 28
(441) 2016 06 06
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) OXALIN
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 294672
(220) 2016 02 25
(210) 452765
(151) 2017 02 16
(441) 2016 06 06
(732) POLMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) Polmer
(510), (511) 37 naprawa narzędzi, 40 przetwarzanie tworzyw sztucz‑
nych, montowanie produktów dla osób trzecich, usługi drukowania.
(111) 294673
(220) 2016 02 26
(210) 452773
(151) 2017 02 17
(441) 2016 06 06
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO OPTOMETRII I OPTYKI, Poznań, PL.
(540) PTOO
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, periodyki
[czasopisma], publikacje drukowane, publikacje promocyjne, pu‑
blikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne
drukowane, 35 reklama, promocja sprzedaży, wydawanie ulotek re‑
klamowych, 41 szkolenia, szkolenia edukacyjne, prowadzenie warsz‑
tatów [szkolenia], konferencje, wystawy i seminaria, konferencje
(organizowanie i prowadzenie-), wydawanie czasopism, wydawanie
biuletynów, 44 usługi optometryczne.		
(551) wspólny znak towarowy
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(111) 294674
(220) 2016 02 26
(210) 452774
(151) 2017 01 25
(441) 2016 06 06
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) KANCLERZA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa, zupy na bazie mięsa.
(111) 294675
(220) 2016 02 26
(210) 452775
(151) 2017 01 25
(441) 2016 06 06
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) KANCLERSKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa, zupy na bazie mięsa.
(111) 294676
(220) 2016 02 26
(151) 2017 02 03
(441) 2016 06 06
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Sylimaryn
(540)

(210) 452831

Kolor znaku: zielony, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabety‑
ków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry,
preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migre‑
nie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspo‑
kojenie, 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 farma‑
ceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczysz‑
czające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku
farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe pre‑
paraty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów
leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty far‑
maceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farma‑
ceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 294677
(220) 2016 02 26
(151) 2017 01 27
(441) 2016 06 06
(732) LASZUK KAMIL, Warszawa, PL.
(540) MUSICON
(540)

(210) 452887

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], drukowane publikacje, ma‑
teriały do nauczania [z wyjątkiem aparatów], materiały drukowane,
reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, materiały edukacyjne
z kartonu., 28 klocki jako zabawk, kukiełki, marionetki, maski jako
zabawki, pojazdy jako zabawk, zabawki, zabawki ruchome.
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(111) 294678
(220) 2016 03 02
(210) 453054
(151) 2017 02 09
(441) 2016 06 06
(732) WYSOCKI MICHAŁ EVENT MIND, Warszawa, PL.
(540) ROCKLOUDLIVE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnoczerwony
(531) 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi
lub przemysłowymi, zarządzanie działalnością artystyczną, opraco‑
wanie i organizowanie programów promocyjnych, badanie opinii
społecznej, badania rynku, uzyskiwanie i systematyzowanie da‑
nych do komputerowych baz danych, kreowanie wizerunku przed‑
siębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwanie informacji dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, kampanie
reklamowe i marketingowe, w szczególności wydarzeń muzycz‑
nych (koncerty, trasy koncertowe, festiwale, inne imprezy o charak‑
terze muzycznym) oraz kulturalnych, rozpowszechniania ogłoszeń,
informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania
ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu in‑
ternetowego, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), dys‑
trybucja materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów spożyw‑
czych, przemysłowych, odzieży, plakatów, materiałów papierni‑
czych, plakatów, 38 agencje informacyjne, usługi emisji treści audio
i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, emisja progra‑
mów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych
lub bezprzewodowych, usługi udostępniania informacji z możli‑
wością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomo‑
ści, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem
a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu
do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w spo‑
sób 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 teksto‑
wej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania teleko‑
pii, 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, sporto‑
wych, muzycznych, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, pisanie
scenariuszy, w tym scenariuszy imprez artystycznych, usługi studia
nagrań, fotoreportaże, organizowanie konkursów, plebiscytów, lo‑
terii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tema‑
tycznych, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, informa‑
cja o imprezach rozrywkowych, organizacja i produkcja koncertów,
tras koncertowych, festiwali, imprez rozrywkowych, produkcji te‑
atralnych, imprez kulturalnych, imprez muzycznych, imprez sporto‑
wych, imprez rekreacyjnych, konkursów, widowisk, gal, konferencji,
kongresów, eventów, spektakli muzycznych, planowanie widowisk,
prezentacja koncertów muzycznych, sztuk teatralnych, organizo‑
wanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie rajdów, tras
i wyścigów samochodowych, publikacja kalendarzy imprez, orga‑
nizowanie widowisk (impresariat), rezerwowanie osobistości na im‑
prezy (usługi organizatora), pośrednictwo w kontraktowaniu i po‑
zyskiwaniu artystów, wykonawców, widowisk, spektakli, teatrów,
kontraktowanie i pozyskiwanie artystów, wykonawców, widowisk,
spektakli, teatrów, formatów, usługi impresariów w zakresie organi‑
zowania spektakli, wydarzeń muzycznych, rozrywkowych, sporto‑
wych, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych,
produkcja nagrań dźwiękowych, filmowych (produkcja audiowizu‑
alna), tłumaczenia.
(111) 294679
(220) 2016 03 02
(210) 453055
(151) 2017 02 09
(441) 2016 06 06
(732) WYSOCKI MICHAŁ EVENT MIND, Warszawa, PL.
(540) ROCK LOUD LIVE
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnoczerwony
(531) 26.05.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi
lub przemysłowymi, zarządzanie działalnością artystyczną, opraco‑
wanie i organizowanie programów promocyjnych, badanie opinii
społecznej, badania rynku, uzyskiwanie i systematyzowanie da‑
nych do komputerowych baz danych, kreowanie wizerunku przed‑
siębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwanie informacji dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, kampanie
reklamowe i marketingowe, w szczególności wydarzeń muzycz‑
nych (koncerty, trasy koncertowe, festiwale, inne imprezy o charak‑
terze muzycznym) oraz kulturalnych, rozpowszechniania ogłoszeń,
informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania
ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu in‑
ternetowego, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), dys‑
trybucja materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów spożyw‑
czych, przemysłowych, odzieży, plakatów, materiałów papierni‑
czych, plakatów, 38 agencje informacyjne, usługi emisji treści audio
i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, emisja progra‑
mów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych
lub bezprzewodowych, usługi udostępniania informacji z możli‑
wością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomo‑
ści, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem
a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu
do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w spo‑
sób 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 teksto‑
wej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania teleko‑
pii, 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, sporto‑
wych, muzycznych, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, pisanie
scenariuszy, w tym scenariuszy imprez artystycznych, usługi studia
nagrań, fotoreportaże, organizowanie konkursów, plebiscytów, lo‑
terii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tema‑
tycznych, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, informa‑
cja o imprezach rozrywkowych, organizacja i produkcja koncertów,
tras koncertowych, festiwali, imprez rozrywkowych, produkcji te‑
atralnych, imprez kulturalnych, imprez muzycznych, imprez sporto‑
wych, imprez rekreacyjnych, konkursów, widowisk, gal, konferencji,
kongresów, eventów, spektakli muzycznych, planowanie widowisk,
prezentacja koncertów muzycznych, sztuk teatralnych, organizo‑
wanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie rajdów, tras
i wyścigów samochodowych, publikacja kalendarzy imprez, orga‑
nizowanie widowisk (impresariat), rezerwowanie osobistości na im‑
prezy (usługi organizatora), pośrednictwo w kontraktowaniu i po‑
zyskiwaniu artystów, wykonawców, widowisk, spektakli, teatrów,
kontraktowanie i pozyskiwanie artystów, wykonawców, widowisk,
spektakli, teatrów, formatów, usługi impresariów w zakresie organi‑
zowania spektakli, wydarzeń muzycznych, rozrywkowych, sporto‑
wych, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych,
produkcja nagrań dźwiękowych, filmowych (produkcja audiowizu‑
alna), tłumaczenia.
(111) 294680
(151) 2017 02 06

(220) 2016 03 03
(441) 2016 06 06

(210) 453130
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(732) PATER ADAM, MIANOWSKI MARCIN, PATER DANUTA ZAKŁAD
ZNAKOWANIA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH ELMETAL SPÓŁKA
CYWILNA, Gronowo Górne, PL.
(540) ALUCER
(510), (511) 6 tabliczki identyfikacyjne metalowe, tablice rejestra‑
cyjne metalowe, tablice nagrobne metalowe, numery domów, znaki
drogowe nieświecące metalowe, zaciski metalowe zwłaszcza do rur
lub kabli, opaski zaciskowe metalowe, taśmy znakujące metalowe,
taśmy naprężające metalowe, płytki konstrukcyjne metalowe, płyt‑
ki nagrobne metalowe, płytki pamiątkowe metalowe, kłódki i klu‑
cze, listwy metalowe, wodociągowe przewody i zawory metalowe,
metalowe przewody do wentylacji i klimatyzacji, 16 szyldy, tablice
i wywieszki informacyjne, taśmy przylepne, nalepki identyfikacyjne,
druki, fotografie, 20 tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, tablice
rejestracyjne niemetalowe, opaski zaciskowe niemetalowe, tabliczki
nagrobne niemetalowe, numery domów niemetalowe.
(111) 294681
(220) 2015 12 19
(151) 2017 02 16
(441) 2016 04 11
(732) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów, PL.
(540) GWARANCJA EXTRA DO 5 LAT
(540)

(210) 450683

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, czerwony
(531) 25.05.02, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 7 urządzenia i maszyny zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, urządzenia o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia
i sprzątania pomieszczeń, elektryczne urządzenia czyszczące
do użytku domowego, maszyny i urządzenia do polerowania
do użytku domowego, elektryczne, urządzenia do produkcji i prze‑
twarzania żywności i napojów, szatkownice do warzyw jako maszy‑
ny, maszyny i roboty kuchenne, elektryczne, elektryczne wyciskacze
do owoców do celów gospodarstwa domowego, suszarki (wirówki)
i suszarko‑wirówki do celów domowych, elektryczne urządzenia ku‑
chenne do przetwarzania żywności, elektryczne szatkownice do wa‑
rzyw, elektryczne maszynki do siekania, kuchenne urządzenia elek‑
tryczne do celów innych niż gotowanie, narzędzia ręczne
(elektryczne) do użytku podczas przygotowywania potraw, kuchen‑
ne urządzenia elektrotechniczne do celów innych niż gotowanie, od‑
kurzacze, prasownice elektryczne, elektryczne otwieracze do pu‑
szek, elektryczne maszynki do mięsa, miksery jako urządzenia
kuchenne, elektryczne młynki i wyciskacze soków, nożyczki elek‑
tryczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice
do chleba, malaksery, maselnice, rozdrabniarki do odpadów, urzą‑
dzenia i przyrządy napędzane silnikiem elektrycznym, mianowicie:
do obróbki i przetwórstwa, zamiatające, czyszczące, myjące, piorące,
tnące, wiercące, ścierające, ostrzące, do obróbki powierzchni, do szy‑
cia, ogrodowe, nożyce ogrodnicze, opryskiwacze ogrodnicze jako
maszyny, elektryczne urządzenia i przyrządy ogrodnicze i do trawni‑
ków, urządzenia i przyrządy ogrodnicze inne niż ręczne, kosiarki
do użytku ogrodniczego, narzędzia ogrodnicze napędzane elek‑
trycznie, piły ogrodnicze, systemy i maszyny do nawadniania ogrod‑
niczego, automaty sprzedające, pralki, narzędzia kuchenne elek‑
tryczne, zasadzarki jako maszyny, opryskiwacze jako maszyny, części,
akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów,
8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztuć‑
ce, nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkownice kuchenne,
ręczne roboty kuchenne, otwieracze do puszek, nieelektryczne, że‑
lazka, przybory do higieny i pielęgnacji urody, elektryczne maszynki
do golenia i strzyżenia, narzędzia i sprzęt ogrodniczy tnący obsługi‑
wany ręcznie, w tym noże, nożyce, sekatory, zasadzarki obsługiwane
ręcznie, opryskiwacze obsługiwane ręcznie, części, akcesoria i poje‑
dyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, 9 urządzenia
i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinema‑
tograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kon‑
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trolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma‑
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do na‑
grywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, ma‑
gnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, akcesoria komputero‑
we, urządzenia do gaszenia ognia, telewizory, radioodbiorniki, prze‑
wody komputerowe, kable elektryczne, kable do zastosowania
w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe, złącza elek‑
tryczne, przewody audio‑video, kable i/lub przewody do przesyłu
transmisji sygnału i/lub połączeń audio‑video, uchwyty i listwy rtv,
uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach,
listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia,
akcesoria instalacyjne dla urządzeń i sprzętów audiowizualnych, fo‑
tograficznych, technologii informacyjnej, dla sprzętu do komunika‑
cji, dla urządzeń i sprzętów informatycznych, audio‑video, telekomu‑
nikacji, do zastosowania w elektryce, komponenty elektryczne
i elektroniczne, osprzęt elektryczny, tablety, ładowarki do baterii, łado‑
warki przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycz‑
nych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, te‑
lefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprzewodowe,
telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne, telefo‑
ny VoIP, telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały na tele‑
fony, skórzane etui na telefony, telefony zasilane energią, telefony
z potrójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunika‑
cji wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urzą‑
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komuni‑
kacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci
typu Point‑to‑Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, loka‑
lizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urzą‑
dzenia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, błyskowe żarów‑
ki, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych
towarów, 10 inhalatory, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, za‑
opatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, ekspresy do kawy, elek‑
tryczne, filtry do kawy, elektryczne, czajniki elektryczne, podgrzewa‑
cze do potraw, elektryczne garnki do podawania potraw, formy
do wypiekania ciast, elektryczne, frytkownice elektryczne, wyposa‑
żenie kuchenne elektryczne zawarte w tej klasie, grzejniki elektrycz‑
ne, urządzenia klimatyzacyjne, lodówki, instalacje do kąpieli, osprzęt
do wyłapywania i usuwania odpadków do umywalek i wanien, części
i akcesoria do wymienionych urządzeń, części i akcesoria do instalacji
sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne, żarówki oświetleniowe, elek‑
tryczne lampy, urządzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie ku‑
chenne zawarte w tej klasie, elektryczne urządzenia do oczyszczania
powietrza, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymie‑
nionych towarów, 16 artykuły i materiały piśmienne zawarte w tej
klasie, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier i karton, materiały
drukowane, wydawnictwa reklamowe, katalogi, periodyki, afisze, al‑
bumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, foto‑
grafie, kalendarze, książki, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty,
prospekty, plany, publikacje drukowane, rysunki, koperty, kupony
papierowe, kartki okolicznościowe, papierowe ozdoby, arkusze i ma‑
teriały z tworzyw sztucznych nie ujęte w innych klasach, torby i worki
do pakowania i zawijania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie,
gazety, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, torebki i artykuły
do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, jednora‑
zowe produkty papierowe, materiały piśmienne i wyposażenie edu‑
kacyjne, 21 sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, odkurzacze
nieelektryczne, artykuły i akcesoria ogrodnicze nie ujęte w innych
klasach, szczotki i artykuły szczotkarskie ogrodowe, sprzęt ogrodo‑
wy do sprzątania, czyszczenia, do sadzenia i pielęgnacji zieleni,
do kształtowania krajobrazu, rękawice ogrodnicze, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, artykuły gospodarstwa domowego,
nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego, wyroby cera‑
miczne i szklane dla gospodarstwa domowego, przybory kuchenne
lub do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne jako przybo‑
ry kuchenne nieelektryczne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie,
miksery domowe, nieelektryczne, blendery nieelektryczne domowe,
skrobaczki do użytku domowego, podstawki pod żelazka do praso‑
wania, przenośne lodówki, nieelektryczne, elektryczne szczoteczki
do zębów, elektryczne grzebienie, naczynia do serwowania potraw,
tace do podawania potraw, naczynia do gotowania, przybory do ser‑
wowania potraw, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej
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wymienionych towarów, 28 urządzenia rozrywkowe i do gier
do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry, zabawki, ak‑
cesoria do zabawy, urządzenia rozrywkowe, artykuły sportowe i gim‑
nastyczne, sprzęt i urządzenia sportowe, sprzęt do gier i dyscyplin
sportowych, wyposażenia placów zabaw, dekoracje świąteczne,
sztuczne choinki, gry telewizyjne do użytku z zewnętrznym ekranem
lub monitorem, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymie‑
nionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej,
w sklepach stacjonarnych, w sieci handlowej, sprzedaż on
‑line,
w tym poprzez e‑sklepy, na aukcjach internetowych, za pomocą do‑
mów sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż katalogowa, prowadzenie
punktów handlowych w zakresie towarów: sprzęt rtv i agd, telewizo‑
ry, okulary 3d, piloty, zestawy kina domowego, zestawy kina domo‑
wego z DVD w formacie zapisu optycznego, odtwarzacze dvd prze‑
nośne, sprzęt i urządzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarzacze,
dyktafony, gramofony, odtwarzacze mp3, odtwarzacze mp4 (video),
radia, radiobudziki, radioodtwarzacze, słuchawki bezprzewodowe,
słuchawki tradycyjne, stacje dokujące/głośniki, sprzęt stereofonicz‑
ny, wieże komponentowe, zasilacze, ładowarki, kable elektryczne,
kable av i adaptery, urządzenia elektroniczne, w tym do użytku do‑
mowego, subwoofery, wzmacniacze, systemy av, tunery DVB‑T, ante‑
ny, projektory, ekrany projekcyjne, projektory tradycyjne, uchwyty
do projektorów, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, wi‑
rówki, kuchnie gazowe, kuchnie gazowo‑elektryczne, kuchnie cera‑
miczne, kuchnie indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, kuchenki do zabudowy, akcesoria do kuchni i kuche‑
nek, piekarniki, piekarniki parowe, płyty, płyty gazowe, płyty cera‑
miczne, płyty indukcyjne, okapy, okapy szafkowe, okapy podszafko‑
we, kominowe, wyspowe, filtry do okapów, blendery elektryczne,
blendery nieelektryczne domowe, czajniki, ekspresy ciśnieniowe,
ekspresy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary, parowary, kra‑
jalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, miksery stojące, młynki
elektryczne, opiekacze i sandwicze, piekarniki, roboty wieloczynno‑
ściowe, sokowirówki, tostery, wagi kuchenne, wyciskarki do cytru‑
sów, wypiekacze do chleba, drobny sprzęt gospodarstwa domowe‑
go, narzędzia i urządzenia użytkowane w gospodarstwie domowym,
akcesoria do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, końcówki
do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery stóp, prostownice
i karbownice, strzyżarki i trymery, suszarki do włosów, suszarko
‑lokówki, szczoteczki i irygatory, wagi łazienkowe, akcesoria

do domu, alkomaty, deski do prasowania, generatory pary, golarki
do odzieży, grzejniki, grzejniki konwektorowe, maszyny do szycia,
materiały eksploatacyjne, odkurzacze, odkurzacze piorące, ręczne,
stacje pogodowe i termometry, wentylatory, żelazka, klimatyzatory,
klimatyzatory przenośne, pochłaniacze wilgoci oraz akcesoria, środki
do prasowania, środki do urządzeń agd, środki piorące, komputery,
notebooki, ultrabooki, akcesoria komputerowe, torby do notebo‑
oków, czytniki kart pamięci, zasilacze do notebooków, tunery tv/em,
zestawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria do tabletów, czyt‑
niki e‑booków, etui na czytniki e‑booków, etui na tablety, monitory,
monitory LED, monitory LCD, drukarki i urządzenia biurowe, urządze‑
nia wielofunkcyjne z drukarką atramentową, drukarki laserowe, urzą‑
dzenia wielofunkcyjne z drukarką laserową, niszczarki, laminatory,
kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, drukarki, oprogramowa‑
nie, programy komputerowe, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste,
tusze, tonery, papier i folie, klawiatury, klawiatury z myszką, myszy,
głośniki, sprzęt do gier komputerowych i gier wideo, kierownice, ka‑
mery internetowe, kamery ip, dyski twarde‑zewnętrzne, pamięci
przenośne, słuchawki z mikrofonem, mikrofony, listwy i filtry zasilają‑
ce, bezprzewodowe, karty sieciowe, płyty cd/dvd/bd, podkładki pod
mysz, przewody komputerowe i adaptery, części komputerowe, dys‑
ki, karty dźwiękowe, karty graficzne, napędy, obudowy pamięci, pły‑
ty główne, procesory, zasilacze, routery, modemy, konsole, konsole
przenośne, gry komputerowe, konsole do gier, konsole do gier wi‑
deo, wideo, gry wideo, karty pre‑paid, akcesoria do konsol, aparaty
fotograficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, aparaty kompak‑
towe, aparaty kompaktowe z wymienną optyką, karty pamięci,
obiektywy do aparatów, lampy błyskowe, baterie, ładowarki do aku‑
mulatorów, pokrowce, statywy, kamery, kamery cyfrowe, akcesoria
do kamer, kamery sportowe, lornetki, ramki cyfrowe, fotoksiążki, fo‑
toobrazy, sprzęt i urządzenia do nawigacji, przenośne systemy nawi‑
gacyjne, akcesoria, ładowarki, nawigacja treningowa, ręczne urzą‑
dzenia nawigacyjne, wideorejestratory, smartfony, akcesoria
do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowej komunika‑
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cji krótkiego zasięgu, pokrowce, ładowarki samochodowe, ładowarki
przenośne, ładowarki sieciowe, smartwatche, zestawy głośnomó‑
wiące, zestawy słuchawkowe, aparaty telefoniczne, faksy, telefony
bezprzewodowe, telefony przewodowe, radiotelefony, cb radia, an‑
teny cb, krótkofalówki, urządzenia do porozumiewania się na odle‑
głość, nawigacje samochodowe, aparaty telefoniczne, przewody,
słuchawki telefoniczne, baterie do telefonów, karty sim, karty telefo‑
niczne do telefonów komórkowych, plecaki, torby, gry planszowe,
zabawki, artykuły sportowe i do rekreacji, urządzenie i sprzęt do ćwi‑
czeń, akcesoria sportowe, rowery, hulajnogi, akcesoria do rowerów,
pojazdy, motorowery, skutery, akcesoria do pojazdów, artykuły i ak‑
cesoria samochodowe, akcesoria zimowe, ekspandery, kijki, łyżwo‑
rolki, rowerki, tarcze, stopery, zegarki do biegania, narzędzia ogrodo‑
we, narzędzia do prac remontowych i budowlanych, artykuły
ogrodnicze, wentylatory, myjki i akcesoria do myjek ciśnieniowych,
akcesoria do ogrodu, glebogryzarki, konewki ogrodowe, kosiarki
elektryczne, kosiarki samojezdne, kosiarki spalinowe, odśnieżarki
i zamiatarki, pilarki, pompy i hydrofory, frezarki górnowrzecionowe,
alarmy, osprzęt i przyrządy pomiarowe, świetlówki kompaktowe, ża‑
rówki led, żarówki tradycyjne, taśmy, 3d, dvd, akcesoria i części za‑
mienne do wymienionych towarów, pozostałe narzędzia i przyrządy
ręczne (o napędzie ręcznym), ostrza (maszynki do golenia), maszynki
do strzyżenia, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geode‑
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomia‑
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak‑
tycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek‑
trycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, dvd i inne nośniki nagrań cyfrowych, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzu‑
cenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do prze‑
twarzania danych, urządzenia do gaszenia ognia, termometry
nie do celów medycznych, urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, za‑
opatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia klimatyza‑
cyjne, elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, elektryczne
ogrzewane poduszki, koce nie do celów leczniczych, czajniki elek‑
tryczne, elektryczne naczynia do gotowania, narzędzia maszynowe,
narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, elektryczne maszyny
i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowe‑
go i elektryczny sprzęt biurowy, przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, gąbki, sprzęt i akcesoria do czyszczenia,
mycia, szczotki, materiały szczotkarskie, przybory i narzędzia używa‑
ne w gospodarstwie domowym i kuchni, skrobaki, szczotko
‑skrobaczki, ręczne narzędzia do siekania, mielenia, wyciskania, elek‑
tryczne grzebienie, elektryczne szczoteczki do zębów, środki
i substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, chemia gospodarcza, preparaty chemiczne, w tym preparaty
chemiczne do powierzchniowego mycia pojazdów, kosmetyki samo‑
chodowe oraz motoryzacyjne, chemia samochodowa, płyny eksplo‑
atacyjne do samochodów, płyny do spryskiwaczy, substancje zapo‑
biegające zamarzaniu, preparaty chemiczne zapobiegające
zamarzaniu oraz chłodziwa do pojazdów samochodowych, odmra‑
żacze do zamków, gry, zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne,
sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, zabawki, karty
do gry, walizy, walizki, torby podróżne, parasolki, wyroby rymarskie,
odzież, odzież ochronna i sportowa, buty, nakrycia głowy, towary
z branży odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, urządzenia
i maszyny zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, urządzenia o na‑
pędzie silnikowym do gotowania, prania, czyszczenia i sprzątania
pomieszczeń, maszyny i urządzenia do polerowania do użytku do‑
mowego elektryczne, elektryczne urządzenia do oczyszczania po‑
wietrza, urządzenia do produkcji i przetwarzania żywności i napo‑
jów, szatkownice do warzyw jako maszyny, maszyny i roboty
kuchenne, elektryczne, elektryczne wyciskacze do owoców do celów
gospodarstwa domowego, suszarki (wirówki) i suszarko
‑wirówki
do celów domowych, elektryczne urządzenia kuchenne do przetwa‑
rzania żywności, elektryczne szatkownice do warzyw, elektryczne
maszynki do siekania, kuchenne urządzenia elektryczne, narzędzia
ręczne (elektryczne) do użytku podczas przygotowywania potraw,
naczynia do serwowania potraw, tace do podawania potraw, ku‑
chenne urządzenia elektrotechniczne, odkurzacze, prasownice elek‑
tryczne, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne maszynki
do mięsa, miksery jako urządzenia kuchenne, elektryczne młynki
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i wyciskacze soków, nożyczki elektryczne, ubijaczki elektryczne
do użytku domowego, krajalnice do chleba, malaksery, maselnice,
rozdrabniarki do odpadów, urządzenia i przyrządy napędzane silni‑
kiem elektrycznym, elektryczne maszynki do golenia i strzyżenia,
części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych to‑
warów, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne
i sztućce, nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkownice ku‑
chenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze do puszek nieelek‑
tryczne, żelazka, przybory do higieny i pielęgnacji urody, komputery,
akcesoria komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, telewizory,
radioodbiorniki, przewody komputerowe, kable, kable do zastoso‑
wania w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe, złącza
elektryczne, przewody audio‑video, kable i/lub przewody do przesy‑
łu transmisji sygnału i/lub połączeń audio‑video, uchwyty i listwy tv,
uchwyty montażowe do zawieszenia tv na różnych powierzchniach,
listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia,
akcesoria instalacyjne, tablety, ładowarki do baterii, ładowarki prze‑
nośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, łado‑
warki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, telefony ko‑
mórkowe, telefony przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony
cyfrowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne, telefony vip,
telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały na telefony,
skórzane etui na telefony, telefony zasilane energią, telefony z po‑
trójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji
wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządze‑
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunika‑
cji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu
point‑to‑point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokaliza‑
cyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia gps, urządze‑
nia systemu gps, urządzenia nawigacyjne gps, błyskowe, żarówki
oświetleniowe, gry telewizyjne do użytku z zewnętrznym ekranem
lub monitorem, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarza‑
nia pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, ekspresy do kawy, elektryczne, fil‑
try do kawy, elektryczne, czajniki elektryczne, naczynia do gotowa‑
nia, podgrzewacze do potraw, elektryczne garnki do podawania po‑
traw, przybory do serwowania potraw, formy do wypiekania ciast
elektryczne, frytkownice elektryczne, wyposażenie kuchenne elek‑
tryczne, grzejniki elektryczne, inhalatory, urządzenia klimatyzacyjne,
lodówki, pralki, instalacje do kąpieli, osprzęt do wyłapywania i usu‑
wania odpadków do umywalek i wanien, części i akcesoria do instala‑
cji sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne, elektryczne lampy, urzą‑
dzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie kuchenne, części,
akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów,
sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, odkurzacze nieelek‑
tryczne, odkurzacze, artykuły ogrodnicze, akcesoria ogrodnicze,
w tym rękawice, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
artykuły gospodarstwa domowego, nieelektryczne przybory gospo‑
darstwa domowego, wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa
domowego, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego,
narzędzia kuchenne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, miksery
domowe nieelektryczne, blendery elektryczne, blendery nieelek‑
tryczne domowe, skrobaczki do użytku domowego, podstawki pod
żelazka do prasowania, przenośne lodówki, nieelektryczne, elek‑
tryczne szczoteczki do zębów, elektryczne grzebienie, części, akce‑
soria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, urzą‑
dzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub
monitorem, gry, zabawki, akcesoria do zabawy, urządzenia rozryw‑
kowe, artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt i urządzenia sporto‑
we, sprzęt do gier i dyscyplin sportowych, wyposażenia placów za‑
baw, dekoracje świąteczne, sztuczne choinki, części, akcesoria
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, artykuły i mate‑
riały piśmienne, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier i karton,
materiały drukowane, wydawnictwa reklamowe, katalogi, periodyki,
afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formula‑
rze, fotografie, kalendarze, książki, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty,
plakaty, prospekty, plany, publikacje, rysunki, koperty, kupony papie‑
rowe, kartki okolicznościowe, papierowe ozdoby, arkusze i materiały
z tworzyw sztucznych, torby i worki do pakowania i zawijania, czcion‑
ki drukarskie, matryce drukarskie, gazety, czasopisma i wydawnictwa
periodyczne, torebki i artykuły do pakowania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, jednorazowe produkty z papieru, materiały pi‑
śmienne i wyposażenie edukacyjne, reklama, usługi promocyjne,
promocja sprzedaży towarów: prezentowanie produktów w me‑
diach dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie promocyjne i/lub
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reklamowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, multime‑
dialne prezentacje towarów i/lub usług, prezentacja komunikatów/
treści promocyjnych i/lub reklamowych za pomocą dowolnej formy,
w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej (schematy, wykresy, foto‑
grafie, video) lub multimedialnej, pokazy towarów, promocja sprze‑
daży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek prospektów,
druków, katalogów, broszur, materiałów drukowanych, newslette‑
rów, reklama billboardowa, kompilacja ogłoszeń reklamowych także
do wykorzystania w Internecie, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
reklama korespondencyjna, promocja handlu, w tym handlu elektro‑
nicznego, dostarczanie informacji handlowej i/lub gospodarczej, do‑
starczanie informacji o sprzedaży towarów, w tym za pośrednictwem
mediów, organizowanie programów lojalnościowych, promocyjnych
i aukcji, obsługa programów lojalnościowych, promocyjnych i aukcji,
organizowanie eventów, wystaw, targów i konkursów w celach rekla‑
mowych i handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych, cyfrowe rozpowszechnianie materiałów reklamowych oraz
ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pu‑
blikowanie materiałów reklamowych, publikowanie informacji han‑
dlowej i gospodarczej, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży oraz
w celu przeprowadzania sprzedaży produktów za pomocą globalnej
sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych
prezentacji do wykorzystania w reklamie: kompilacja i systematyza‑
cja informacji tekstowej oraz obrazowej przesyłanej przy pomocy
komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci
Internet i intranet, zarządzanie w działalności handlowej, administro‑
wanie działalności handlowej, prace biurowe, informacja o wymie‑
nionych usługach.

(111) 294682
(220) 2015 12 23
(151) 2017 01 20
(441) 2016 03 29
(732) MAŁPKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) CODZIENNIE MEXPRESS OKAZJE
(540)

(210) 450819

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze‑
nia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, aroma‑
ty do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty
do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batony lu‑
krecjowe, biszkopty, bita śmietana, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy,
ciasta, ciasta mączne, ciasta ryżowe, cukier, cukierki, czekolada, ga‑
laretki owocowe, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, guma
do żucia, herbata mrożona, herbatniki, jogurt mrożony, kanapki,
karmelki, kasza manna, kawa niepalona, keczup, kluski, krakersy, ku‑
chenna sól, kukurydza palona, kukurydza prażona, lody spożywcze,
lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, majone‑
zy, makaron rurki, makaron wstążki, makarony, mąka kukurydziana,
mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mięso
w cieście, mięso zapiekane w cieście, miód, muesli, musy czekola‑
dowe, musy deserowe, musy owocowe, naleśniki, napary inne niż
do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kaka‑
owe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, orzechy w czekoladzie,
paszteciki, pesto, pieczywo imbirowe, pieprz, pierniki, pierożki ravio‑
li, pizze, placki, płatki kukurydziane, potrawy na bazie mąki, pralinki,
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, puddingi, sąjgonki, słodycze,
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słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, sosy pomidorowe,
sosy sałatkowe, sól kuchenna, spaghetti, suchary, tortille, wermiszel,
wyroby cukiernicze, żywność na bazie mąki, 32 piwa, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty cło produkcji napojów‑aperitify
bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczki, brzeczki
piwne, brzeczki słodowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esen‑
cje do produkcji napojów, jabłkowe soki, lemoniady, koktajle bezal‑
koholowe, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje gazowane,
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
owocowe, napoje serwatkowe, nektary owocowe, bezalkoholowe,
pastylki do napojów gazowanych, piwa słodowe, soki owocowe, soki
warzywne, sorbety, wody gazowane, wody litowe, wody mineralne,
wody sodowe, wody stołowe, 35 reklama, zarządzanie w działal‑
ności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, prace
biurowe
‑agencyjne, importowo
‑eksportowe, agencje reklamowe,
analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
dekoracja wystaw sklepowych, detaliczny handel towarami branży
spożywczej, handel towarami branży spożywczej, kolportaż próbek,
marketing, organizowanie działalności gospodarczej, outsourcing,
usługi związane z. personelem, plakaty reklamowe (rozlepianie), po‑
kazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemy‑
słowymi lub handlowymi, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama billbordowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania, sorto‑
wanie danych w bazach komputerowych, sprzedaż dla osób trzecich
towarów branży spożywczej, promocja dla osób trzecich, sponso‑
rowane teksty, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
telemarketing, telefoniczne udzielanie informacji handlowej, uaktu‑
alnianie materiałów reklamowych, wynajem billboardów, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
dystrybutorów automatycznych, wynajem nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zaopatrzenie osób trzecich,
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowa‑
nia dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzenie w zakresie udzie‑
lania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzenie
działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakresie zamówień han‑
dlowych, zarządzenie zbiorami informatycznymi, 43 usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie‑bary szyb‑
kiej obsługi, kafeterie, bufety, kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji
przenośnych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro‑
duktami, transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi
barowe, wypożyczalnie dystrybutorów do wody pitnej, wypożyczal‑
nie urządzeń do gotowania, hotele, hotele dla zwierząt, pensjonaty,
45 udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich.

(111) 294683
(220) 2015 12 23
(151) 2017 01 20
(441) 2016 03 29
(732) MAŁPKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) CAŁY DZIEŃ JEDZENiE i PiCiE
(540)

(210) 450821

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 24.15.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu‑
kiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy,
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lód, aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje esencyj‑
ne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty kawo‑
we, batony lukrecjowe, biszkopty, bita śmietana, bułka tarta, bułki,
chałwa, chipsy, ciasta, ciasta mączne, ciasta ryżowe, cukier, cukier‑
ki, czekolada, galaretki owocowe, gofry, gotowe potrawy oparte
na kluskach, guma do żucia, herbata mrożona, herbatniki, jogurt
mrożony, kanapki, karmelki, kasza manna, kawa niepalona, keczup,
kluski, krakersy, kuchenna sól, kukurydza palona, kukurydza pra‑
żona, lody spożywcze, lód do napojów chłodzących, lód naturalny
lub sztuczny, majonezy, makaron rurki, makaron wstążki, makarony,
mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów
spożywczych, mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, miód,
muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe, nale‑
śniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady,
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, orzechy w czekoladzie, paszteciki, pesto, pieczywo imbirowe,
pieprz, pierniki, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane,
potrawy na bazie mąki, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbo‑
żowe, puddingi, sąjgonki, słodycze, słodycze do ssania, słodycze
ozdobne na choinki, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól kuchen‑
na, spaghetti, suchary, tortille, wermiszel, wyroby cukiernicze, żyw‑
ność na bazie mąki, 32 piwa, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty cło produkcji napojów‑aperitify bezalkoholowe,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczki, brzeczki piwne, brzecz‑
ki słodowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do pro‑
dukcji napojów, jabłkowe soki, lemoniady, koktajle bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje gazowane, napoje
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owoco‑
we, napoje serwatkowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, pastylki
do napojów gazowanych, piwa słodowe, soki owocowe, soki wa‑
rzywne, sorbety, wody gazowane, wody litowe, wody mineralne,
wody sodowe, wody stołowe, 35 reklama, zarządzanie w działal‑
ności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, prace
biurowe‑agencyjne, importowo‑eksportowe, agencje reklamowe,
analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicz‑
nej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
dekoracja wystaw sklepowych, detaliczny handel towarami branży
spożywczej, handel towarami branży spożywczej, kolportaż próbek,
marketing, organizowanie działalności gospodarczej, outsourcing,
usługi związane z. personelem, plakaty reklamowe (rozlepianie), po‑
kazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze‑
mysłowymi lub handlowymi, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama billbordowa, reklama za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rynkowe
badania, sortowanie danych w bazach komputerowych, sprzedaż
dla osób trzecich towarów branży spożywczej, promocja dla osób
trzecich, sponsorowane teksty, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, telemarketing, telefoniczne udzielanie informa‑
cji handlowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem
billboardów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem no‑
śników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, za‑
opatrzenie osób trzecich, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, za‑
rządzenie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, zarządzenie działalnością gospodarczą, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzenie zbiorami informa‑
tycznymi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie‑bary szybkiej obsługi, kafeterie, bufety, kawiarnie,
wypożyczanie konstrukcji przenośnych, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami, transportem, restauracje samo‑
obsługowe, stołówki, usługi barowe, wypożyczalnie dystrybutorów
do wody pitnej, wypożyczalnie urządzeń do gotowania, hotele, ho‑
tele dla zwierząt, pensjonaty, 45 udzielanie licencji na towary i usłu‑
gi dla osób trzecich.

(111) 294684
(220) 2015 12 23
(151) 2017 01 20
(441) 2016 03 29
(732) MAŁPKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) CAFE PO DRODZE
(540)

Nr 8/2017
(210) 450822

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 24.15.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze‑
nia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, aromaty
do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty
do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batony lukre‑
cjowe, biszkopty, bita śmietana, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy, cia‑
sta, ciasta mączne, ciasta ryżowe, cukier, cukierki, czekolada, galaretki
owocowe, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, guma do żucia,
herbata mrożona, herbatniki, jogurt mrożony, kanapki, karmelki, kasza
manna, kawa niepalona, keczup, kluski, krakersy, kuchenna sól, kuku‑
rydza palona, kukurydza prażona, lody spożywcze, lód do napojów
chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, majonezy, makaron rurki,
makaron wstążki, makarony, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka
ziemniaczana do celów spożywczych, mięso w cieście, mięso zapieka‑
ne w cieście, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy
owocowe, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie
czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, orzechy w czekoladzie, paszteciki, pesto, pieczywo
imbirowe, pieprz, pierniki, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukury‑
dziane, potrawy na bazie mąki, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, puddingi, sąjgonki, słodycze, słodycze do ssania, słodycze
ozdobne na choinki, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól kuchenna,
spaghetti, suchary, tortille, wermiszel, wyroby cukiernicze, żywność
na bazie mąki, 32 piwa, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty cło produkcji napojów‑aperitify bezalkoholowe, bezalkoho‑
lowe wyciągi z owoców, brzeczki, brzeczki piwne, brzeczki słodowe,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów,
jabłkowe soki, lemoniady, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoho‑
lowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje na ba‑
zie owoców lub warzyw, napoje owocowe, napoje serwatkowe, nekta‑
ry owocowe, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwa
słodowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety, wody gazowane,
wody litowe, wody mineralne, wody sodowe, wody stołowe, 35 rekla‑
ma, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie w działal‑
ności handlowej, prace biurowe‑agencyjne, importowo‑eksportowe,
agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności go‑
spodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, detaliczny handel towara‑
mi branży spożywczej, handel towarami branży spożywczej, kolportaż
próbek, marketing, organizowanie działalności gospodarczej, outso‑
urcing, usługi związane z. personelem, plakaty reklamowe (rozlepia‑
nie), pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, prezentowanie produktów w me‑
diach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama billbordowa, reklama za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rynkowe bada‑
nia, sortowanie danych w bazach komputerowych, sprzedaż dla osób
trzecich towarów branży spożywczej, promocja dla osób trzecich,
sponsorowane teksty, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro‑
wanych, telemarketing, telefoniczne udzielanie informacji handlowej,
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uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem billboardów, wyna‑
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
dystrybutorów automatycznych, wynajem nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zaopatrzenie osób trzecich,
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzenie w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzenie działal‑
nością gospodarczą, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zarządzenie zbiorami informatycznymi, 43 usługi zaopatrzenia w żyw‑
ność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie‑bary szybkiej obsługi,
kafeterie, bufety, kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, trans‑
portem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wy‑
pożyczalnie dystrybutorów do wody pitnej, wypożyczalnie urządzeń
do gotowania, hotele, hotele dla zwierząt, pensjonaty, 45 udzielanie
licencji na towary i usługi dla osób trzecich.

(111) 294685
(220) 2015 12 23
(151) 2017 01 20
(441) 2016 03 29
(732) MAŁPKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) CHWYĆ i IDŹ
(540)

(210) 450824

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 24.15.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze‑
nia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, aromaty
do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty
do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batony lukre‑
cjowe, biszkopty, bita śmietana, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy, cia‑
sta, ciasta mączne, ciasta ryżowe, cukier, cukierki, czekolada, galaretki
owocowe, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, guma do żucia,
herbata mrożona, herbatniki, jogurt mrożony, kanapki, karmelki, kasza
manna, kawa niepalona, keczup, kluski, krakersy, kuchenna sól, kuku‑
rydza palona, kukurydza prażona, lody spożywcze, lód do napojów
chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, majonezy, makaron rurki,
makaron wstążki, makarony, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka
ziemniaczana do celów spożywczych, mięso w cieście, mięso zapieka‑
ne w cieście, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy
owocowe, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie
czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, orzechy w czekoladzie, paszteciki, pesto, pieczywo
imbirowe, pieprz, pierniki, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukury‑
dziane, potrawy na bazie mąki, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, puddingi, sąjgonki, słodycze, słodycze do ssania, słodycze
ozdobne na choinki, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól kuchenna,
spaghetti, suchary, tortille, wermiszel, wyroby cukiernicze, żywność
na bazie mąki, 32 piwa, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty cło produkcji napojów‑aperitify bezalkoholowe, bezalkoho‑
lowe wyciągi z owoców, brzeczki, brzeczki piwne, brzeczki słodowe,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów,
jabłkowe soki, lemoniady, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoho‑
lowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje na ba‑
zie owoców lub warzyw, napoje owocowe, napoje serwatkowe, nekta‑
ry owocowe, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwa
słodowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety, wody gazowane,
wody litowe, wody mineralne, wody sodowe, wody stołowe, 35 rekla‑
ma, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie w działal‑
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ności handlowej, prace biurowe‑agencyjne, importowo‑eksportowe,
agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności go‑
spodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, detaliczny handel towara‑
mi branży spożywczej, handel towarami branży spożywczej, kolportaż
próbek, marketing, organizowanie działalności gospodarczej, outso‑
urcing, usługi związane z. personelem, plakaty reklamowe (rozlepia‑
nie), pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, prezentowanie produktów w me‑
diach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama billbordowa, reklama za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rynkowe bada‑
nia, sortowanie danych w bazach komputerowych, sprzedaż dla osób
trzecich towarów branży spożywczej, promocja dla osób trzecich,
sponsorowane teksty, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro‑
wanych, telemarketing, telefoniczne udzielanie informacji handlowej,
uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem billboardów, wyna‑
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
dystrybutorów automatycznych, wynajem nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zaopatrzenie osób trzecich,
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzenie w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzenie działal‑
nością gospodarczą, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zarządzenie zbiorami informatycznymi, 43 usługi zaopatrzenia w żyw‑
ność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie‑bary szybkiej obsługi,
kafeterie, bufety, kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, trans‑
portem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wy‑
pożyczalnie dystrybutorów do wody pitnej, wypożyczalnie urządzeń
do gotowania, hotele, hotele dla zwierząt, pensjonaty, 45 udzielanie
licencji na towary i usługi dla osób trzecich.

(111) 294686
(220) 2016 01 05
(210) 451066
(151) 2017 02 17
(441) 2016 04 11
(732) ŁUKASZCZYK WŁADYSŁAWA, Wrocław, PL.
(540) restauracja Okrasa ...jedz, pij i popuszczaj pasa
(540)

Kolor znaku: brązowy, beżowy
(531) 11.03.08, 11.03.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje.
(111) 294687
(220) 2016 01 12
(151) 2017 02 08
(441) 2016 04 11
(732) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pogoda na życie
(540)

(210) 451227

(531) 27.05.01, 26.11.08, 27.05.02
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kine‑
matograficzne, optyczne, pomiarowe, do celów dydaktycznych, urzą‑
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dzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i/lub
obrazu, taśmy wideo, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki
danych, czyste lub z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane i kom‑
putery, laptopy, akcesoria komputerowe, programy komputerowe,
programy komputerowe udostępnianie on‑line via portal, osprzęt
i akcesoria do wszystkich tych urządzeń i przyrządów, oprogramo‑
wanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydaw‑
niczej, 16 druki, kalendarze, książki, gazety, czasopisma, wydawnic‑
twa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, broszury, publikacje
drukowane, notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do nauczania
z wyjątkiem aparatów, koperty i woreczki do pakowania z papieru lub
z tworzyw sztucznych, magazyny, albumy, almanachy, podręczniki,
biuletyny, mapy, karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze,
plakaty, fotografie, katalogi, nalepki, naklejki, artykuły piśmiennicze,
torby papierowe, 35 usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej, te‑
lewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji,
prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo
w zakresie reklamy, wynajem czasu antenowego, tworzenie, wyda‑
wanie i dystrybucja materiałów promocyjno‑reklamowych, usługi
w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej, badania marke‑
tingowe, organizowanie i obsługa handlowych lub reklamowych po‑
kazów mody, wystaw, giełd i targów, organizowanie gier, konkursów
i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z za‑
stosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej
oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycz‑
nych nośników informacji, usługi doradztwa w zakresie prowadze‑
nia działalności gospodarczej i zarządzania, prenumerata gazet dla
osób trzecich, projektowanie materiałów promocyjno‑reklamowych,
także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki, kubki,
38 usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych lub praso‑
wych, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, poczta
elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa, łączność po‑
przez terminale komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyła‑
nia informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, emisja
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kom‑
puterowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej,
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie rozpowszech‑
niania wiadomości i aktualności, utrzymywania stron, prowadzenia
forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, pro‑
gnoz pogody, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami
abonentów, rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, udo‑
stępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompute‑
rową, usługi dostawców usług internetowych polegające na umożli‑
wianiu dostępu do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników
(ISP), przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań
fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej,
przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz ka‑
setach video, przesyłanie informacji SMS‑em, przesyłanie informacji
z zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru
informacji, jak telefony III generacji, smartfony, laptopy, pagery, udo‑
stępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie po‑
kojów rozmów [chatroom] on‑line dla serwisów społecznościowych,
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych,
udostępnianie baz on‑line via portal, udostępnianie komputerowych
baz danych, 41 usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wy‑
dawnicze) i reporterskie, publikacje elektroniczne on‑line książek i pe‑
riodyków, usługi reporterskie, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, udostępnianie publikacji on‑line i elektronicznych, mon‑
taż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów ra‑
diowych i telewizyjnych, produkcja filmów i nagrań wideo, produkcja
reklam radiowych i telewizyjnych, wydawanie nagrań dźwiękowych,
organizowanie i realizacja spektakli, widowisk, organizowanie imprez
rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, organizowanie wystaw
kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, usługi związane z na‑
uczaniem, rozrywką i rekreacją, prowadzenie klubów i kółek zainte‑
resowań, organizowanie i prowadzenie: obozów sportowych i waka‑
cyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjazdów, semi‑
nariów i sympozjów, szkoleń, organizowanie loterii, usługi związane
z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, 42 tworzenie programów
komputerowych, usługi komputerowe w zakresie zarządzania siecia‑
mi komputerowymi, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron
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i witryn internetowych dla osób trzecich, tymczasowe udostępnianie
niepobieralnych programów komputerowych, udostępnianie miejsca
w Internecie na blogi, usługi w zakresie projektowania, programowa‑
nia i hostingu portali internetowych.

(111) 294688
(220) 2016 01 13
(210) 451248
(151) 2017 02 14
(441) 2016 04 25
(732) BR KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REFLEKS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Białystok, PL.
(540) RED term
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów instalacyjno
‑sanitarnych, techniki grzewczej, techniki fotowoltaicznej, wodno
‑kanalizacyjnych, do wentylacji i klimatyzacji budynków oraz wypo‑
sażenia łazienek.
(111) 294689
(220) 2016 01 13
(210) 451249
(151) 2017 02 14
(441) 2016 04 25
(732) BR KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REFLEKS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Białystok, PL.
(540) RED term
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11, 26.11.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów instalacyjno
‑sanitarnych, techniki grzewczej, techniki fotowoltaicznej, wodno
‑kanalizacyjnych, do wentylacji i klimatyzacji budynków oraz wypo‑
sażenia łazienek.
(111) 294690
(220) 2016 01 13
(210) 451258
(151) 2017 02 07
(441) 2016 04 25
(732) MOLLON COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) mollon
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych,
mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do ce‑
lów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki ko‑
smetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby
perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosme‑
tyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, mydła lecznicze, środki
do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej,
sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty
kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony
przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosme‑
tyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów,
produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
produkty kosmetyczne do celów leczniczych, oleje lecznicze, kąpiele
lecznicze, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mine‑
ralnych, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, 8 przy‑
bory do manicure i pedicure, przybory do depilacji, elektryczne lub
nieelektryczne, zestawy do golenia, przybory ręczne do kręcenia
włosów, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, ma‑
szynki do strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne, pęsety,
szczypce do depilacji, prostownice do włosów, aparaty do przekłu‑
wania uszu, nożyczki, zalotki.
(111) 294691
(220) 2016 01 13
(210) 451273
(151) 2017 02 17
(441) 2016 04 25
(732) MAĆKOWSKI RADOSŁAW KANCELARIA DORADCY
PODATKOWEGO, Warszawa, PL.
(540) mvp TAX
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, ciemnoczerwony, szary
(531) 26.04.06, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 35 sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowa‑
nia, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe,
planowanie podatkowe [rachunkowość], doradztwo podatkowe [ra‑
chunkowość], usługi podatkowe, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, konsultin‑
gowe usługi handlowe, informacje i opinie ekspertów dotyczące firm
i przedsiębiorstw, ocena możliwości w zakresie działalności gospo‑
darczej, pisanie opracowań dotyczących badan w zakresie działal‑
ności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie
analizy biznesowej, specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw
dotyczących działalności gospodarczej, biznesowe oceny i wyceny
w sprawach handlowych, udostępnianie informacji biznesowych dla
przedsiębiorstw, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z za‑
rządzaniem działalnością gospodarczą, usługi w zakresie oceny kosz‑
tów, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospo‑
darczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia
ich interesów, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące
finansowania rozwoju, doradztwo specjalistyczne w sprawach działal‑
ności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo
w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finanso‑
wej, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, profesjonalne doradz‑
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc, usługi
doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, po‑
moc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania bizneso‑
wego, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji
i prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzanie dokumentacji
z zakresu ubezpieczeń społecznych, 36 usługi związane z opodatkowa‑
niem płac, konsultacje podatkowe, doradztwo podatkowe [nie prowa‑
dzenie rachunków], doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości],
usługi podatkowe i celne, usługi informacyjne, planowania, doradcze
i konsultacyjne w zakresie opodatkowania, oceny należności podat‑
kowych i planowania podatkowego, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo w zakresie
ubezpieczeń społecznych, planowanie podatkowe [nie księgowe],,
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie konferencji, wystaw,
kongresów, konferencji, wykładów, warsztatów, zajęć indywidualnych,
usługi wydawnicze, udostępnianie elektronicznych publikacji on‑line,
wszystko dotyczące zagadnień prawnych lub podatków, 45 doradztwo
prawne w dziedzinie opodatkowania, badania [wyszukiwanie] w zakre‑
sie informacji prawnych, badania prawne, doradztwo prawne, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, usługi informacyjne, doradcze i konsul‑
tacyjne dotyczące zagadnień prawnych, udzielanie opinii prawnych
przez ekspertów, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawny‑
mi, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej .		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 294692
(220) 2015 05 26
(210) 442923
(151) 2017 01 31
(441) 2015 09 14
(732) AMARA ACTIVE HEALING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) A ACTIVE HEALING
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 02.01.16, 02.01.23, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01,
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26.01.01, 26.01.03, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty che‑
miczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 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 zę‑
bów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opa‑
trunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbi‑
cydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatolo‑
giczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły orto‑
pedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimna‑
styczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalno‑
ści handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 294693
(220) 2016 01 20
(210) 451464
(151) 2017 02 16
(441) 2016 04 25
(732) ZPAS‑LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przygórze, PL.
(540) DEPOZYTOMAT
(510), (511) 6 metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, meta‑
lowe konstrukcje i budynki przenośne, drobne wyroby metalowe,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalo‑
we materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półpro‑
duktami, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania,
metalowe skrzynki pocztowe, metalowe skrzynki na paczki i przesył‑
ki, 7 dystrybutory automatyczne, roboty, urządzenia do przenosze‑
nia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa,
urządzenia automatyczne i ich części służące do sortowania paczek
i przesyłek, urządzenia automatyczne i ich części służące do depo‑
nowania lub przechowywania lub wydawania paczek i przesyłek,
9 urządzenia z terminalem telematycznym, czytniki rfid [wykorzystu‑
jące technologię identyfikacji radiowej], cyfrowe urządzenia do prze‑
twarzania sygnałów głosowych, czytniki etykiet [dekodery], dekode‑
ry, elektroniczne terminarze osobiste, mechanizmy kontroli dostępu,
automatyczne systemy kontroli dostępu, automatyczne urządzenia
do zabezpieczania dostępu, automatyczne zespoły kontroli dostę‑
pu, cyfrowe zamki do drzwi, instalacje automatyczne do sterowania
dostępem, interfejsy dostępu do zarządzanych prywatnych sieci lo‑
kalnych, metalowe zamki szyfrowe [elektryczne], mechanizmy cen‑
tralnego zamykania drzwi, elektroniczne systemy powiadamiania
jako oprogramowanie, 35 sortowanie, obsługa i przyjmowanie prze‑
syłek pocztowych, wynajem dystrybutorów automatycznych, ad‑
ministrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 38 usługi
telekomunikacyjne, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu
telekomunikacyjnego, dostarczanie raportów dotyczących łączno‑
ści, elektroniczna transmisja wiadomości i danych, informacja o łącz‑
ności, interaktywne usługi telekomunikacyjne, komunikacja przez
sieci elektroniczne, przesyłanie wiadomości, przesyłanie [transmisja]
wiadomości, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunika‑
cji, przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych,
transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośred‑
nictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja danych na rzecz osób
trzecich, wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości,
39 pakowanie i składowanie towarów, transport, informacja o skła‑
dowaniu, dostawa przesyłek, dostarczanie przesyłek, dostarczanie
przesyłek pocztowych, organizowanie dostawy przesyłek drogą
morską i powietrzną, magazynowanie paczek, magazynowanie ła‑
dunku przed transportem, magazynowanie towarów handlowych,
pakowanie i opakowywanie towarów, składowanie towarów, trans‑
port i składowanie, tymczasowe przechowywanie dostaw, skła‑
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dowanie i dostarczanie towarów, usługi przechowywania paczek,
usługi rozładowywania i przepakowywania, usługi pośrednictwa
związane ze składowaniem, 42 usługi w zakresie technologii infor‑
macyjnych, usługi projektowania, doradztwo, konsultacje i informa‑
cja w zakresie technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
rozwój sprzętu komputerowego, rozwój, programowanie i wdraża‑
nie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, wypo‑
życzanie sprzętu i urządzeń komputerowych, aktualizowanie ban‑
ków pamięci systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz
porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych,
dostosowywanie sprzętu i oprogramowania komputerowego, in‑
tegracja systemów i sieci komputerowych, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, programowanie
elektronicznych systemów kontroli, usługi konfiguracji sieci kompu‑
terowych, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego, za‑
rządzanie projektami komputerowymi, tymczasowe udostępnianie
niepobieralnego oprogramowania komputerowego do śledzenia
przesyłek za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Inter‑
netu.

(111) 294694
(220) 2016 01 20
(210) 451475
(151) 2017 01 24
(441) 2016 04 25
(732) GAWROŃSKI MICHAŁ ROOK BLISKO NATURY, Kuszewo, PL.
(540)

Kolor znaku: szary, zielony, biały
(531) 03.07.19, 29.01.12
(510), (511) 14 amulety
‑biżuteria, biżuteria, breloczki do kluczy
ozdobne, breloczki
‑biżuteria, emblematy z metali szlachetnych,
kasetki na biżuterię‑szkatułki, medale, medaliony‑biżuteria, przy‑
pinki, 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu: akwaforty‑grafika, akwarele‑obrazy, malarstwo, albumy,
almanachy‑roczniki, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biu‑
rowe z wyjątkiem mebli, atlasy, atrament, bilety, biurowe maszyny
do stemplowania, bloki do pisania, bloki listowe‑papeteria, bloki
rysunkowe, błony z tworzyw sztucznych samoprzyczepne, rozcią‑
gliwe do paletyzacji, broszury, arkusze z celulozy regenerowanej
do pakowania, chorągiewki papierowe, cyfry
‑czcionki drukar‑
skie, czasopisma‑periodyki, czcionki drukarskie, czcionki ze stali,
czcionki‑cyfry i litery, diagramy, zestawy drukarskie przenośne
‑artykuły biurowe, ekierki, emblematy, pieczęcie papierowe, etykie‑
ty nie z materiału tekstylnego, globusy ziemskie, gumki do ścierania,
indeksy, skorowidze, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywa‑
nia, karton z miazgi drzewnej‑artykuły papiernicze, kaszty, ramy
zecerskie‑drukarstwo, katalogi, kokardy papierowe, kolorowanki,
koperty‑artykuły piśmienne, kosze na listy, książki, lak do pieczę‑
towania, linijki rysownicze‑kreślarskie, linijki‑reglety dla drukarzy,
litograficzne dzieła sztuki, litografie, łupkowe tabliczki do pisania,
malarstwo‑obrazy oprawione lub nie, mapy, mapy geograficzne,
masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, mate‑
riały do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały do rysowania,
materiały drukowane, materiały filtracyjne papierowe‑bibuła, ma‑
teriały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego,
materiały piśmienne, matryce, matryce do druku ręcznego: modele,
makiety architektoniczne, nalepki, naklejki
‑materiały piśmienne,
notatniki‑notesy, notesy podręczne, obrazy, ołówki: ołówki automa‑
tyczne, ołówki węglowe, opłatek do pieczętowania listów, oprawy,
oprawy’ do ołówków, kasetki ozdobne na papeterie jako artykuły
biurowe, papier, papier do pisania, papier pergaminowy, papier
z miazgi drzewnej, pastele‑kredki: pędzle, pieczęcie‑stemple, pie‑
częcie, pudełka na stemple, pinezki, pióra wieczne, pióra ze stali,
pióra
‑artykuły biurowe, piórka do rysowania
‑grafiony, piórniki:
plansze, płytki grawerskie, plany, płyty matrycowe, podstawki
do długopisów i ołówków, poduszki do stempli, pieczęci, poduszki
nasączone tuszem, prz bory do pisania‑materiały‑piśmienne, przy‑
bory do pisania
‑zestawy, przybory szkolne
‑artykuły piśmienne,
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przyciski do papieru, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania,
pudełka kartonowe lub papierowe, rejestry, księgi główne‑książki,
reprodukcje graficzne, ryciny
‑grawerowanie, rylce do kopiowa‑
nia rysunków, rysiki, rysunki‑ryciny, zestawy rysunkowe komplety
kreślarskie, skoroszyty na dokumenty, stemple do pieczętowania,
stemple‑pieczątki, stojaki na stemple, suszki do piór, szablony
‑artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice drewnia‑
ne, tablice obliczeniowe, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu
lub papieru, tablice szkolne, taśma klejąca‑materiały piśmienne, ta‑
śmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domo‑
wego, teczki na dokumenty‑artykuły biurowe, teczki, skoroszyty
‑artykuły biurowe, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych,

torebki do pakowania‑koperty, woreczki z papieru lub tworzyw
sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na mapie, nie‑
elektryczne, wycinki histologiczne‑materiał szkoleniowy, wydruki
graficzne, zakładki do książek, karty‑zawiadomienia‑artykuły pi‑
śmienne, zeszyty .

(111) 294695
(220) 2016 01 26
(151) 2017 01 30
(441) 2016 04 25
(732) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka, PL.
(540) Millenium KINO
(540)

(210) 451673

Kolor znaku: czerwony, szary, niebieski, pomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, czarny
(531) 16.03.05, 26.04.16, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 9 zapisane nośniki obrazu i dźwięku zwłaszcza taśmy fil‑
mowe, taśmy magnetyczne, dyski optyczne, zapisane dyski optycz‑
ne do odtwarzania w komputerach multimedialnych, reprodukcje
zapisanych nośników informacji, filmy rysunkowe animowane, filmy
kinematograficzne naświetlone, ekrany projekcyjne, przezrocza,
głośniki, rzutniki do slajdów, aparaty kinematograficzne, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, 16 druki akcydensowe, ka‑
lendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, publikacje drukowane,
materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru i two‑
rzyw, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów
sportowych, usługi impresaryjne dla artystów, sportowców, usługi
w zakresie doboru obsady aktorskiej do zespołów artystycznych,
do filmów, programów telewizyjnych i radiowych, przedstawień
teatralnych, imprez rozrywkowych, usługi agencji reklamowej: pro‑
dukcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo‑
wych, wynajmowanie miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
40 usługi obróbki taśm filmowych, 41 usługi w zakresie studia fil‑
mowego: produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych, reporta‑
ży, widowisk telewizyjnych, teatralnych, przedstawień operowych
i baletowych, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, nagrań
płytowych, radiowych i audio‑video, opracowywanie programów
telewizyjnych, usługi w zakresie dostarczania rozrywki: organizacja
koncertów, widowisk artystycznych, teatry, orkiestry, chóry, zespoły
muzyczne, wesołe miasteczka, kina, kina na wolnym powietrzu, or‑
ganizacja teleturniejów, organizacja imprez rekreacyjnych, produk‑
cja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, użytkowanie sal kinowych, wypożyczanie filmów
kinowych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego,
usługi polegające na montażu filmów kinematograficznych, usłu‑
gi organizacji imprez sportowych, 43 bary szybkiej obsługi [snack
‑bary], kafeterie [bufety], usługi barowe, kawiarnie.
(111) 294696
(220) 2016 01 27
(151) 2017 02 16
(441) 2016 05 09
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 451723
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(540) intipro
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, błękitny
(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosme‑
tycznych, kosmetyki, 5 artykuły higieny osobistej, wkładki, podpaski,
tampony higieniczne, pieluchy dla dorosłych, pieluchy dla niemow‑
ląt i dzieci, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pielu‑
chomajtki dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchomajtki
dziecięce, podpaski dla osób cierpiących na inkontynencj, wkładki
higieniczne, podpaski higieniczne, jednorazowe podkłady do prze‑
wijania niemowląt i dzieci,, 16 papierowe podkładki do zmiany
pieluszek, papierowe chusteczki do wycierania, papier higienicz‑
ny, ściereczki z celulozy, papierowe chusteczki do mycia, 20 maty
do przewijania niemowląt wielokrotnego użytku.
(111) 294697
(220) 2016 01 28
(151) 2017 02 10
(441) 2016 05 09
(732) MASTER AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) M MASTER AGRO
(540)

(210) 451783

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich: ciągników,
maszyn rolniczych i ogrodniczych, urządzeń rolniczych, środków
chemicznych dla rolnictwa, części zamiennych do ciągników, maszyn
i urządzeń rolniczych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalno‑
ści gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 37 wynajem maszyn
i urządzeń rolniczych, instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn
i urządzeń rolniczych, 44 specjalistyczne doradztwo w zakresie rol‑
nictwa.
(111) 294698
(220) 2016 01 29
(210) 451827
(151) 2017 02 21
(441) 2016 05 09
(732) IGLOTEX DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) elfood
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 białko spożywcze do celów kulinarnych, bita śmie‑
tana, buliony, preparaty do produkcji bulionów, owoce i warzywa
konserwowane, mrożone, suszone i przerobione na inne sposoby,
chrupki owocowe i warzywne, chrupki ziemniaczane, mięso i wyroby
na bazie mięsa, drób i wyroby na bazie drobiu, ryby i owoce morza
nieżywe, wyroby i potrawy na bazie ryb i owoców morza, ekstrakty
spożywcze z ryb i mięsa lub z przewagą ryb i mięsa, susze spożyw‑
cze z mięsa i ryb, galaretki jadalne, grzyby konserwowane, suszone
i przerobione na inne sposoby, pasztety, wyroby i potrawy na bazie
grzybów, jaja, jaja w proszku, kawior, kazeina do celów spożywczych,
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orzechy spreparowane, koncentraty warzywne i owocowe, konfi‑
tury, konserwy mięsne, rybne, warzywne, owocowe oraz konserwy
z mieszanek tych składników, marmolady, kumys, łój spożywczy,
oleje i tłuszcze jadalne, masło, margaryna, mieszanki tłuszczowe,
kremy na bazie masła, mleko, nabiał we wszelkiej postaci, produkty
mleczne, wyroby na bazie mleka, napoje na bazie mleka j wyrobów
mleczarskich, owoce i warzywa puszkowane, żelatyna spożywcza,
skórki owocowe, sałatki owocowe i warzywne, pasty do kanapek
zawierające tłuszcz, pektyna do celów spożywczych, dżemy, potra‑
wy na bazie mięsa, potrawy na bazie warzyw lub owoców, potrawy
na bazie drobiu, pulpa owocowa, proteiny spożywcze, pyłki kwiato‑
we jadalne, wyroby spożywcze na bazie ziemniaków, potrawy na ba‑
zie ziemniaków w tym: placki, pyzy, knedle, frytki, zupy, składniki
do sporządzania zup, rośliny strączkowe konserwowane, serwatka,
sery i wyroby oraz potrawy na bazie serów, wodorosty do celów spo‑
żywczych, zioła ogrodowe konserwowane, wyroby, potrawy i prze‑
kąski na bazie składników zawartych w tej klasie, artykuły spożywcze
i potrawy zawarte w tej klasie w stanie zamrożonym, 30 aromaty
do żywności, aromaty do ciast, budynie, enzymy do ciast, ozdoby
jadalne do ciast i deserów, wyroby piekarnicze, cukiernicze i ciast‑
karskie, ciasta w proszku, cukier, przyprawy, czekolada, napoje i wy‑
roby na bazie czekolady, drożdże, zaczyny do ciast, esencje do ar‑
tykułów żywnościowych, glukoza do celów spożywczych, grysiki,
herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, napoje i wyroby na bazie
kakao, kawa, wyroby i napoje na bazie kawy, kanapki, kasze spo‑
żywcze, preparaty roślinne zastępujące kawę, keczup, sosy mięsne,
sosy do potraw, sosy do ciast i deserów, kleik spożywczy na bazie
mleka, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza prażona, płat‑
ki kukurydziane, lody, polewy do lodów, środki do produkcji lodów,
lody w proszku, majonez, mąka i wyroby na bazie mąki, potrawy
na bazie mąki w tym placki, kluski, knedle, naleśniki, pierogi, tortil‑
le, pizza, makaron, potrawy na bazie makaronu, zapiekanki, kanapki,
miód i wyroby na bazie miodu, produkty zbożowe, kasze, produkty
spożywcze na bazie zbóż i kasz muesli, musztarda, kremy nie ujęte
w innych klasach, ryż, potrawy i wyroby na bazie ryżu, sushi, wyroby
i potrawy na bazie składników zawartych w tej klasie, artykuły spo‑
żywcze i potrawy zawarte w tej klasie w stanie zamrożonym, przypra‑
wy, lód do napojów, 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, soki
i napoje owocowe, warzywne i warzywno‑owocowe, syropy do spo‑
rządzania napojów, pastylki do sporządzania napojów, brzeczka piw‑
na, wyciągi z owoców bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów,
proszki do sporządzania napojów, koktajle bezalkoholowe, prepara‑
ty do produkcji napojów‑napoje izotermiczne, napoje energetyczne,
napoje serwatkowe, nektary owocowe, piwo, napoje na bazie piwa,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej mięsa, drobiu, ryb, wa‑
rzyw i owoców‑zarówno świeżych, zamrożonych, schłodzonych, jak
i przerobionych, wyrobów i potraw na bazie mięsa, drobiu, ryb, wa‑
rzyw i owoców, wyrobów na bazie ziemniaków, wyrobów na bazie
makaronu, wyrobów na bazie ryżu, wyrobów na bazie kaszy, wyro‑
bów na bazie kukurydzy, wyrobów na bazie mąki, wyrobów piekar‑
niczych, cukierniczych, słodyczy, lodów, przypraw, wody i napojów
bezalkoholowych, piwa, alkoholi, 43 usługi gastronomiczne, przygo‑
towywanie żywności na zamówienie oraz jej dostawa.

(111) 294699
(220) 2016 02 09
(210) 452188
(151) 2017 01 30
(441) 2016 05 09
(732) POMORSKA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Galeria Pomorska
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.01, 02.07.23
(510), (511) 16 papier, karton, tektura, druki, jednorazowe produkty
papierowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania i przecho‑
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały
introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, ma‑
teriały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materia‑
ły z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach,
publikacje drukowane, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, arty‑
kuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze, torby, opakowania
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z papieru, tektury, mapy, przewodniki turystyczne, foldery, artykuły
biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy, ołów‑
ki, pióra, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować produkty
chemiczne, kleje, farby, pokosty, barwniki, zaprawy folie i formy dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające, środ‑
ki do prania, czyszczenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki,
materiały oświetleniowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki
sanitarne, substancje dietetyczne, żywność dla niemowląt, materia‑
ły opatrunkowe, środki odkażające, materiały budowlane, narzędzia
i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, wi‑
delce i łyżki, broń biała, Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do wa‑
żenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub od‑
twarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, na‑
grane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uru‑
chamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia,
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowa‑
nia, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz in‑
stalacje sanitarne, sztuczne ognie, wyroby z metali szlachetnych lub
pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrzą‑
dy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne,
papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introliga‑
torskie, fotografie, materiały biurowe kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie,
matryce drukarskie, skóra i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imita‑
cji skóry, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze,
uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane, meble, lustra,
ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości,
kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, se‑
piolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie
i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelano‑
we i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia i wyroby włókiennicze,
narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, dywany,
chodniki i inne towary do pokrywania podłóg, gry i zabawki, artyku‑
ły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mlecz‑
ne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),przyprawy,
lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce i warzywa,
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, napoje
alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, przybory
dla palaczy, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą
testów, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku,
w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieru‑
chomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych
i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwa‑
mi handlowymi, reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe zarządza‑
nie i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla
osób trzecich, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu
i działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodar‑
czą i administrowanie nieruchomościami, marketing, organizacja
i przeprowadzenie promocji sprzedaży oraz doradztwo w tym za‑
kresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności go‑
spodarczej, informacja handlowa i doradztwo w zakresie reklamy,
organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz
sportowych w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
pokazów mody, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyj‑
nych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowa‑
nie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja poka‑
zów towarów i usług, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, majątek
nieruchomy, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa, najem oraz
wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nierucho‑
mego, zbieranie czynszu, wynajem powierzchni, pośrednictwo
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w sprawach majątku nieruchomego, usługi wyceny nieruchomości,
usługi pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomościa‑
mi, prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie nieruchomości
i ich wynajmu, prowadzenie biur i nieruchomości, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie
i zarządzanie kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi
i rozrywkowymi, usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo
w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele
dobroczynne, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń
finansowych transakcji, w tym związanych z najmem, kupnem lub
sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, pośrednic‑
two ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi doty‑
czące windykacji, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem powierzchni usługowej, 37 usługi budowlane,
naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne dotyczące nierucho‑
mości, montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa i czyszcze‑
nie 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, insta‑
lowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamanio‑
wych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym telefonów,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie po‑
dróży, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych,
wynajmowanie magazynów, transport towarów do nabywcy, pako‑
wanie towarów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi związa‑
ne ze sportem i kulturą oraz organizowanie wystaw i imprez kultu‑
ralnych, rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa
loterii, konkursów, zawodów sportowych, usługi klubów fitness,
klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, organizowa‑
nie i prowadzenie konferencji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(111) 294700
(220) 2016 03 04
(210) 453174
(151) 2017 02 27
(441) 2016 06 06
(732) WALENDOWSKI DAWID POLARNY LIS, Warszawa, PL.
(540) POLARNY LIS
(510), (511) 9 e‑booki, elektroniczne bazy danych zapisane na nośni‑
kach komputerowych, filmy, książki audio, książki dźwiękowe, książki
zapisane na nośnikach optycznych, nagrane płyty CD, nagrania au‑
dio, nagrania wideo, podręczniki szkoleniowe w formie programu
komputerowego, oprogramowanie multimedialne zapisane na pły‑
tach CD‑ROM, publikacje elektroniczne, publikacje multimedialne,
programy komputerowe, 16 afisze, plakaty, albumy, biuletyny infor‑
macyjne, broszury, czasopisma [periodyki], drukowane materiały dy‑
daktyczne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały
szkoleniowe, drukowane foldery informacyjne, dzienniki, fotografie,
gazety, kalendarze, katalogi, komiksy, książki, magazyny, mapy, mo‑
nografie, materiały biurowe, materiały do nauczania, podręczniki,
przewodniki, publikacje encyklopedyczne, publikacje promocyjne,
słowniki, tablice reklamowe, ulotki, wizytówki, zaproszenia, 35 dys‑
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
projektowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie mate‑
riałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, wysyłkowej lub przez Internet książek, pu‑
blikacji, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych, broszur,
czasopism, gazet, gier i zabawek, kalendarzy, filmów, nagrań video
i/lub dźwiękowych, 41 komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, konsultacje edytorskie, publikacja broszur, publika‑
cja czasopism, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
publikacja i redagowanie książek, publikacja elektroniczna on‑line
periodyków i książek, publikacja kalendarzy, publikacja materiałów
edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikowa‑
nie, publikowanie czasopism, publikowanie gazet, periodyków, kata‑
logów i broszur, publikowanie elektroniczne, publikowanie recenzji,
publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publi‑
kowanie tekstów, publikowanie opowiadań, publikowanie podręcz‑
ników, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism,
redagowanie tekstów pisanych, usługi wydawnicze, elektroniczne
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usługi wydawnicze, usługi informacyjne dotyczące książek, publi‑
kowanie tekstów audio‑wizualnych i tekstów innych niż reklamowe,
usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania w trybie
on‑line publikacji elektronicznych, usługi organizowania targów, wy‑
staw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych, tłumaczenia,
usługi organizowania targów i wystaw w celach reklamowych lub
handlowych, 45 doradztwo związane z ochroną praw autorskich, li‑
cencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, usługi po‑
średnictwa i obrót licencjami w zakresie praw intelektualnych, obrót
prawami autorskimi.

(111) 294701
(220) 2016 03 10
(210) 453396
(151) 2017 02 07
(441) 2016 06 20
(732) MAMAUTO ADAM KULA, MACIEJ KULA SPÓŁKA JAWNA,
Starorypin Rządowy, PL.
(540) mamauto.pl niebo dla pojazdów
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 18.01.09, 18.01.23, 26.11.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 12 karoserie samochodowe, drzwi do pojazdów, 35 wy‑
ceny handlowe, usługi w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży,
także w sieci Internet, oferujących części oraz odpady z pojazdów
oraz sprzedaż złomu, 40 recykling odpadków i odpadów.
(111) 294702
(220) 2016 03 14
(210) 453595
(151) 2017 01 27
(441) 2016 06 20
(732) KIS TRANSPORT‑SPEDITION ROPEL KACZMAREK SPÓŁKA
JAWNA, Wejherowo, PL.
(540) KIS TRANSPORT‑SPEDITION
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, orga‑
nizowanie podróży, w tym w szczególności: przewożenie ładunków,
przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, dostar‑
czanie towarów.
(111) 294703
(220) 2016 03 14
(210) 453609
(151) 2017 02 16
(441) 2016 06 20
(732) MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM,
Kazimierz Dolny, PL.
(540)
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i reklamowych, 41 centra rozrywki, degustacje win‑usługi rozryw‑
kowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów‑edukacja lub
rozrywka, muzea‑usługi, wystawy, organizacja konferencji eduka‑
cyjnych, organizacja konkursów tanecznych, organizacja konkur‑
sów edukacyjnych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki,
organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, organizacja seminariów, organizacja semi‑
nariów, grup roboczych, grup badawczych i zjazdów w dziedzinie
medycyny, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, organizacja zawodów dotyczą‑
cych pojazdów mechanicznych, organizacja zawodów rekreacyj‑
nych, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie
ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, inscenizowanie tur‑
niejów, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, akade‑
mie kaligrafii, badania edukacyjne, budowanie zespołu‑edukacja,
coaching w zakresie życia osobistego jako life coaching, degustacje
win‑usługi edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie edu‑
kacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo
w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo zawodowe‑edukacja,
doradztwo zawodowe i coaching jako doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, aka‑
demie, doradztwo w zakresie szkoleń, edukacja dorosłych, eduka‑
cja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych,
edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem,
informacje dotyczące edukacji, seminaria, seminaria edukacyjne,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i pro‑
wadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro‑
wadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie
i prowadzenie konferencji, muzea, udostępnianie obiektów i sprzę‑
tu muzealnego do prezentacji, udostępnianie obiektów i sprzętu
muzealnego na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu muze‑
alnego, udostępnianie obiektów muzealnych na pokazy, wystawy,
usługi świadczone przez muzea, wystawy muzealne, warsztaty
w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty
w celach szkoleniowych, usługi muzeów‑wystawy, wystawy sztu‑
ki, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, usługi
w zakresie szkoleń i rekreacji, 43 dostarczanie obiektów i sprzętu
na wystawy handlowe, zakwaterowanie, udostępnianie obiektów
i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi
i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wysta‑
wy i spotkania, wynajem pomieszczeń na wystawy, usługi rezerwa‑
cji zakwaterowania na wakacje, wypożyczanie mebli na wystawy,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na targi i wystawy, hotele, hostele i pensjonaty, zakwa‑
terowanie wakacyjne i turystyczne, wypożyczanie konstrukcji prze‑
nośnych, obsługa zakwaterowania członków organizacji.

(111) 294704
(220) 2016 03 14
(210) 453638
(151) 2017 01 27
(441) 2016 06 20
(732) KIS TRANSPORT‑SPEDITION ROPEL KACZMAREK SPÓŁKA
JAWNA, Wejherowo, PL.
(540) KIS TRANSPORT SPEDITION
(540)

(531) 07.01.01, 29.01.14
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie wystaw w celach han‑
dlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach
handlowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlo‑
wych i reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych,
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamo‑
wych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke‑
tingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie
aukcji, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych
lub reklamowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie
pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, orga‑
nizowanie podróży, w tym w szczególności: przewożenie ładunków,
przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, dostar‑
czanie towarów.
(111) 294705
(220) 2016 03 14
(210) 453640
(151) 2017 01 27
(441) 2016 06 20
(732) MARSZEWSKA‑MAZAN MARTA KONKRET, Wrocław, PL.
(540) PRZEŁAM LODY‑cafe-
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(540)

Kolor znaku: szary, biały, jasnoniebieski, jasnoczerwony
(531) 08.01.18, 26.01.04, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 30 lody spożywcze, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze,
43 kawiarnie.
(111) 294706
(220) 2016 03 15
(210) 453690
(151) 2017 01 27
(441) 2016 06 20
(732) OBERHAUSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Galeria Zaspa
(510), (511) 16 papier, druki, materiały drukowane, materiały intro‑
ligatorskie, broszury, katalogi, ulotki, torby papierowe na zakupy,
torby na zakupy z tworzywa sztucznego, 35 reklama i usługi rekla‑
mowe, promocyjne usługi handlowe, zarządzanie w działalności
handlowej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą‑
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, badania rynku
i badania marketingowe, administrowanie działalności handlowej,
usługi w zakresie rekrutacji personelu, handlowe usługi doradcze
dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dzia‑
łalnością gospodarczą, prace biurowe, zarządzanie centrami handlo‑
wymi, punktami usługowymi, sklepami detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi, usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży,
usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów re‑
klamowych, usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe,
marketing internetowy, marketing bezpośredni, usługi w zakresie
wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych,
usługi w zakresie organizowania wystaw, targów oraz pokazów w ce‑
lach handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie
dekoracji wystaw i witryn sklepowych, usługi w zakresie informacji
handlowej i informacji o działalności gospodarczej, usługi sprze‑
daży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej
oraz poprzez ofertę bezpośrednią różnorodnych towarów, 36 wy‑
najmowanie oraz dzierżawa pomieszczeń/powierzchni biurowych,
usługowych, handlowych, użytkowych, usługi sprzedaży nierucho‑
mości w imieniu osób trzecich, pośrednictwo w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu nieruchomości, usługi związane z administrowa‑
niem budynkami tj. wynajem, wycena lub finansowanie, zarządza‑
nie majątkiem nieruchomym, pobieranie czynszów, usługi wyceny
powierzchni w centrum handlowo‑usługowo‑rozrywkowym, usługi
ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości, prowadzenie kantorów
wymiany walut, 37 wznoszenie centrów handlowych, wznoszenie
budynków i innych konstrukcji, usługi sprzątania, usługi czyszczenia
odzieży, drobne usługi naprawcze, budowa pawilonów i sklepów
targowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla po‑
jazdów, usługi związane z magazynowaniem towarów, przewożenie
i dostarczanie towarów, pakowanie i składowanie towarów, usługi
transportowe, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, usługi
fitness klubów i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie konkur‑
sów, gier losowych i loterii, organizowanie i prowadzenie imprez roz‑
rywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie pokazów
mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikowanie tek‑
stów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on‑line, usługi
w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi administrowania, zarzą‑
dzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i re‑
kreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych
oraz video, ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadze‑
nie warsztatów szkoleniowych, prowadzenie kursów, seminariów,
konferencji, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
wystaw, imprez oraz pokazów związanych z. kulturą lub edukacją,
nauczanie, 43 usługi cateringowe, prowadzenie kawiarni, restaura‑
cji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności
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na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia,
konferencje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi wypożyczania
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 294707
(220) 2016 03 15
(151) 2017 01 27
(441) 2016 06 20
(732) OBERHAUSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GALERIA ZASPA
(540)

(210) 453694

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy
(531) 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, druki, materiały drukowane, materiały intro‑
ligatorskie, broszury, katalogi, ulotki, torby papierowe na zakupy,
torby na zakupy z tworzywa sztucznego, 35 reklama i usługi re‑
klamowe, promocyjne usługi handlowe, zarządzanie w działalno‑
ści handlowej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, badania
rynku i badania marketingowe, administrowanie działalności han‑
dlowej, usługi w zakresie rekrutacji personelu, handlowe usługi
doradcze dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie admini‑
strowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarzą‑
dzania działalnością gospodarczą, prace biurowe, zarządzanie cen‑
trami handlowymi, punktami usługowymi, sklepami detalicznymi,
hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie organizacji promocji
sprzedaży, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji ma‑
teriałów reklamowych, usługi marketingowe, analizy i raporty mar‑
ketingowe, marketing internetowy, marketing bezpośredni, usłu‑
gi w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych
i ogłoszeniowych, usługi w zakresie organizowania wystaw, targów
oraz pokazów w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych,
usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, usługi
w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności go‑
spodarczej, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią różno‑
rodnych towarów, 36 wynajmowanie oraz dzierżawa pomieszczeń/
powierzchni biurowych, usługowych, handlowych, użytkowych,
usługi sprzedaży nieruchomości w imieniu osób trzecich, pośred‑
nictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, usłu‑
gi związane z administrowaniem budynkami tj. wynajem, wycena
lub finansowanie, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pobiera‑
nie czynszów, usługi wyceny powierzchni w centrum handlowo
‑usługowo‑rozrywkowym, usługi ubezpieczeniowe, wycena nieru‑
chomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, 37 wznoszenie
centrów handlowych, wznoszenie budynków i innych konstrukcji,
usługi sprzątania, usługi czyszczenia odzieży, drobne usługi na‑
prawcze, budowa pawilonów i sklepów targowych, 39 wynajmo‑
wanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, usługi związane
z magazynowaniem towarów, przewożenie i dostarczanie towarów,
pakowanie i składowanie towarów, usługi transportowe, 41 usługi
w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, usługi fitness klubów i siłow‑
ni, usługi salonów gier, organizowanie konkursów, gier losowych
i loterii, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, spor‑
towych i rekreacyjnych, organizowanie pokazów mody, organizo‑
wanie przyjęć, zabaw i festynów, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikacje elektroniczne on‑line, usługi w zakresie pro‑
wadzenia sal kinowych, usługi administrowania, zarządzania i wy‑
najmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych,
produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video,
ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie warszta‑
tów szkoleniowych, prowadzenie kursów, seminariów, konferencji,
szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie wystaw, im‑
prez oraz pokazów związanych z. kulturą lub edukacją, nauczanie,
43 usługi cateringowe, prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów
gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamó‑
wienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, konfe‑
rencje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi wypożyczania krzeseł,
stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej .

Nr 8/2017
(111) 294708
(220) 2016 03 15
(151) 2017 01 27
(441) 2016 06 20
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Magne & Zann B6
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 453708

Kolor znaku: żółty, granatowy, szary
(531) 24.17.03, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, pre‑
paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata leczni‑
cza, 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 farmaceu‑
tycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suple‑
menty mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow‑
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycz‑
nego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki an‑
tykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hisz‑
pańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierza‑
jące .
(111) 294709
(220) 2016 03 15
(210) 453709
(151) 2017 01 27
(441) 2016 06 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE POŻ‑PLISZKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) safematic
(510), (511) 9 urządzenia do gaszenia ognia, instalacje przeciwpoża‑
rowe.
(111) 294710
(220) 2016 03 15
(151) 2017 01 26
(441) 2016 06 20
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Magne & Coll B6
(540)

(210) 453710

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, szary
(531) 24.17.03, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry ,prepa‑
raty 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 mine‑
ralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukier‑
ki 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
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proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farma‑
ceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze,
pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające .

(111) 294711
(220) 2016 03 18
(210) 453814
(151) 2017 02 16
(441) 2016 06 20
(732) KURHAUS PUBLISHING KURHAUS MEDIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) KURHAUS PUBLISHING
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 20.07.01, 08.07.11
(510), (511) 16 gazety, książki, almanachy [roczniki], 41 wypożycza‑
nie książek, publikowanie książek, organizacja i obsługa konferencji,
organizacja i obsługa kongresów.
(111) 294712
(220) 2016 03 18
(210) 453815
(151) 2017 02 16
(441) 2016 06 20
(732) BIAŁEK EWA DANUTA, Warszawa, PL.
(540) INSTYTUT PSYCHOSYNTEZY zdrowie dobrostan sens
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski,
ciemnoniebieski, fioletowy, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.01.07, 26.11.25
(510), (511) 16 albumy, broszury, czasopisma [periodyki], drukowane
publikacje, gazety, książki, podręczniki [książki], wydruki graficzne,
35 zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności, dys‑
trybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, uaktu‑
alnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w me‑
diach 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 kompu‑
terowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywa‑
nie 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 dzia‑
łalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospo‑
darczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, syste‑
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach kompute‑
rowych dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach komputero‑
wych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zapewnia‑
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie wy‑
staw w celach handlowych lub reklamowych, public relations, bada‑
nia opinii publicznej, analizy kosztów, sprzedaż: książek, czasopism,
gazet, podręczników, albumów, 41 edukacja, informacja o edukacji,
edukacja [nauczanie], organizowanie i prowadzenie warsztatów
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[szkolenia], organizowanie i prowadzenie kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, prowadzenie coachingu indywidualnego, grupowego
i zespołowego, usługi trenera osobistego, doradztwo zawodowe
(porady w zakresie edukacji lub kształcenia), fotoreportaże, kompu‑
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie ksią‑
żek, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie korespondencyjne,
pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowych, publi‑
kowanie elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on‑line nie do pobrania, sprawdziany edukacyjne.

(111) 294713
(220) 2016 03 18
(210) 453819
(151) 2017 02 16
(441) 2016 06 20
(732) PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Liga mistrzów
(540)
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nie ceremonii przyznawania nagród, prowadzenie kursów edukacyj‑
nych, prowadzenie kursów instruktażowych, publikowanie on‑line,
wszystkie wymienione usługi związane z wyrobami tytoniowymi
oraz branżą tytoniową.

(111) 294714
(220) 2016 03 18
(210) 453844
(151) 2017 01 31
(441) 2016 06 20
(732) KOWALCZYK DARIUSZ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) art line merconii
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 lampki nocne, lampy, lampiony, żyrandole, 20 meble
metalowe, 21 świeczniki, świeczniki (oprawy).
(111) 294715
(220) 2016 03 20
(210) 453857
(151) 2017 02 27
(441) 2016 06 20
(732) TEQO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) TEQO
(540)

(531) 29.01.06, 29.01.08, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.25, 26.01.06
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje informacyjne i edu‑
kacyjne, torby i artykuły do pakowania, zawijania i przechowywania
z papieru, tektury lub tworzyw sztucznych, materiały filtracyjne z pa‑
pieru, przybory piśmienne i edukacyjne, produkty z papieru jednora‑
zowego użytku, wszystkie wyżej wymienione towary związane z wy‑
robami tytoniowymi i przemysłem tytoniowym, 34 tytoń, surowy
bądź przetworzony, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki,
tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń
do żucia, tabaka, kretek [papierosy goździkowe], snus (tytoń do sto‑
sowania doustnego], substytuty tytoniu (nie do celów medycznych),
artykuły dla palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, filtry
papierosowe, puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, kie‑
szonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki,
pałeczki tytoniowe, wyroby tytoniowe do podgrzewania, elektro‑
niczne urządzenia do palenia, papierosy elektroniczne, cygara elek‑
troniczne, fajki elektroniczne, kartridże do elektronicznych papiero‑
sów, cygar oraz fajek, liquidy [płyny] do elektronicznych papierosów,
papierosy elektroniczne do stosowania jako alternatywa wobec pa‑
pierosów tradycyjnych, urządzenia elektroniczne do inhalacji tyto‑
niu, waporyzatory do tytoniu, produkty tytoniowe i zamienniki tyto‑
niu, artykuły dla palaczy do papierosów elektronicznych ujęte w tej
klasie, urządzenia do gaszenia papierosów, akcesoria do pałeczek
tytoniowych, akcesoria, części i wyposażenie do stosowania z papie‑
rosami elektronicznymi lub urządzeniami do podgrzewania tytoniu,
35 przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych na potrzeby
branży tytoniowej, usługi komputerowego przetwarzania informa‑
cji dotyczących branży tytoniowej, doradztwo w zakresie organizo‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej związanej z branżą
tytoniową, analizy rynku wyrobów tytoniowych, analizy reakcji kon‑
sumentów w odniesieniu do rynku wyrobów tytoniowych, analizy
danych badawczych i statystyk w zakresie rynku wyrobów tytonio‑
wych, analizy badań rynkowych w zakresie wyrobów tytoniowych,
gromadzenie informacji związanych z badaniami rynku wyrobów
tytoniowych, gromadzenie i systematyzacja informacji dotyczących
branży tytoniowej w komputerowych bazach danych, gromadzenie
informacji handlowych dotyczących wyrobów tytoniowych i branży
tytoniowej, tworzenie zestawień statystycznych do użytku w bada‑
niach naukowych dotyczących wyrobów tytoniowych i branży tyto‑
niowej, usługi gromadzenia danych dla sprzedawców detalicznych
w zakresie wyrobów tytoniowych i branży tytoniowej, zarządzanie
działalnością gospodarczą w branży tytoniowej, administrowanie
działalnością gospodarczą w branży tytoniowej, kampanie infor‑
macyjne oraz usługi w zakresie programów lojalnościowych doty‑
czące wyrobów tytoniowych i branży tytoniowej, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji i seminariów, organizowanie konkursów
z nagrodami, organizowanie wykładów, organizowanie i prowadze‑

Kolor znaku: zielony
(531) 05.05.20, 05.05.21, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży wysyłkowej z towarami z za‑
kresu energetyki odnawialnej, budownictwa ekologicznego, pozy‑
skiwania i obróbki wody, pojazdów przyjaznych środowisku, oraz
technologii recyklingowej, 42 usługi doradztwa w zakresie energe‑
tyki odnawialnej, budownictwa ekologicznego, pozyskiwania i ob‑
róbki wody, pojazdów przyjaznych środowisku oraz technologii re‑
cyklingowej.
(111) 294716
(220) 2016 03 22
(210) 453986
(151) 2017 02 09
(441) 2016 06 20
(732) OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW TYLKO
WIDZEW, Łódź, PL.
(540) tw TYLKO WIDZEW
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 05.13.01, 05.13.25, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22, 26.01.01,
29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, optycz‑
ne, nośniki danych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych,
urządzenia do przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, osprzęt do przetwa‑
rzania danych, komputery, 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby
z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przy‑
rządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 16 papier, karton i wy‑
roby z tych materiałów, druki, fotografie, materiały biurowe, sprzęt
do pisania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czcionki drukar‑
skie, matryce drukarskie, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych
materiałów, walizy i torby podróżne, parasolki, laski, 21 przybory ku‑
chenne, artykuły gospodarstwa domowego, pojemniki, grzebienie
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i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), sprzęt do czyszcze‑
nia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 24 wyroby tekstylne,
wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne,
ozdoby choinkowe, 38 telekomunikacja, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, usługi sportowe i kulturalne .

(111) 294717
(220) 2016 03 24
(210) 454088
(151) 2017 02 02
(441) 2016 07 04
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) IBUM. I PO CO TEN BÓL?
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 294718
(220) 2016 03 25
(151) 2017 02 02
(441) 2016 07 04
(732) MATUSZEWSKI MAREK, Warszawa, PL.
(540) amigo
(540)

(210) 454093

(531) 03.01.08, 03.01.20, 03.01.24, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi zaopatrzenia i udostępniania dla osób trzecich
w hurtowni, w sklepie lub w aptece wyrobów farmaceutycznych,
medycznych i ortopedycznych stosowanych w weterynarii, zbóż,
nasion, pasz i żywności dla zwierząt, artykułów higienicznych, pielę‑
gnacyjnych, kosmetycznych dla zwierząt, 42 badania bakteriologicz‑
ne, badania biologiczne, badania laboratoryjne, 44 hodowla zwie‑
rząt, usługi weterynaryjne, zabiegi operacyjne, zabiegi krioterapii,
zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne dla zwierząt, porady lekarskie,
diagnostyka, leczenie, rehabilitacje dla zwierząt, badania w zakresie
analityki medycznej dotyczące ochrony zdrowia i profilaktyki zwie‑
rząt, analizy medyczne związane z leczeniem zwierząt, badanie rent‑
genowskie, badanie EKG i USG zwierząt, konsultacje weterynaryjne,
dotyczące zwierząt domowych i nieudomowionych.
(111) 294719
(220) 2016 03 25
(210) 454098
(151) 2017 02 07
(441) 2016 07 04
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, PL.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 294720
(220) 2016 03 25
(151) 2017 02 02
(441) 2016 07 04
(732) GUŁA JAROMIR, Warszawa, PL.
(540) R ROLLSNOTE
(540)

(210) 454099

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 notatniki [notesy], notesy podręczne, papier, papier
do pisania, zeszyty, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloczki do pi‑
sania, bloki do pisania, bloki rysunkowe, 35 reklama: edytorskie usłu‑
gi w dziedzinie reklamy, marketing i badania marketingowe, edycja
i obróbka tekstów w szczególności tworzenie tekstów reklamowych
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i sponsorowanych, projektowanie materiałów reklamowych, publiko‑
wanie tekstów i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w tym ulotek, prospek‑
tów, druków, próbek, materiałów i ogłoszeń reklamowych, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie
reklam prasowych, wynajmowanie czasu reklamowego we wszyst‑
kich środkach przekazu, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
prowadzenie kampanii reklamowych, tworzenie programów lojalno‑
ściowych, wynajem tablic reklamowych, wynajmowanie nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowa‑
nie urządzeń i wyposażenia biurowego, transkrypcja formy wiado‑
mości i komunikatów, doradztwo w zakresie doradztwa personalne‑
go, budowanie świadomości marki (branding), definiowanie celów
komunikacyjnych firm, opracowywanie strategii komunikacji firm,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyza‑
cja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zapewnianie plat‑
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, powielanie dokumentów,
fotokopiowanie, działalność gospodarcza, informacja o działalności
gospodarczej oraz pozyskiwanie informacji o działalności gospodar‑
czej, pomoc w działalności gospodarczej i jej prowadzeniu, zarządza‑
nie 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 zarzą‑
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarzą‑
dzanie w zakresie zamówień handlowych, wyceny handlowe, wywiad
gospodarczy, doradztwo handlowe, prognozy ekonomiczne, analiza
kosztów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej badanie
opinii publicznej, badania i analizy rynku, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, promocja sprzedaży dla osób trzecich w ramach pro‑
wadzonej działalności gospodarczej, usługi sekretarskie, fakturowa‑
nie, sprzedaż w tym sprzedaż on‑line takich produktów jak: notatniki
[notesy], notesy podręczne, papier, papier do pisania, zeszyty, arty‑
kuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloczki do pisania, bloki do pisania,
bloki rysunkowe, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, praw‑
ne administrowanie licencjami, usługi i nadzór w dziedzinie własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 294721
(220) 2014 04 16
(210) 427597
(151) 2017 05 17
(441) 2014 08 04
(732) COMVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) SMSAPI
(510), (511) 35 usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, badania opinii publicznej, pozyskiwanie, systema‑
tyzacja i zarządzanie danymi w informatycznych bazach danych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, służby informacyjne, usługi
reklamy za pośrednictwem środków masowego przekazu: Internet,
radio, telewizja, dystrybucja materiałów reklamowych, aukcje pu‑
bliczne, aukcje internetowe, reklama za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, w tym Internetu, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału
reklamowego, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, zarządzanie zbiorami informatycznymi, świadczenie usług
polegających na prezentowaniu produktów i usług wskazanych
przez zleceniodawcę w trybie on‑line za pośrednictwem globalnej
i lokalnej sieci komputerowej, prezentowanie w mediach produktów
i usług na zlecenie osób trzecich w celach reklamowych oraz han‑
dlowych, pośrednictwo w działalności handlowej on line w zakresie
towarów i usług wskazanych przez zleceniodawcę., 38 usługi teleko‑
munikacyjne, łączność telefoniczna, przesyłanie informacji, komuni‑
katów poprzez sieć telefonów komórkowych i Internet, usługi wysy‑
łania w imieniu zleceniodawcy wiadomości tekstowych, obrazowych
i multimedialnych, 42 projektowanie oprogramowania komputero‑
wego związanego z obsługą przesyłania informacji i komunikatów
za pośrednictwem sieci telefonicznych oraz Internetu.
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(111) 294722
(220) 2015 05 14
(210) 442467
(151) 2017 05 19
(441) 2015 08 31
(732) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) BOCIAN
(510), (511) 36 usługi w zakresie udzielania kredytów.

do pielęgnacji: skóry, ciała, do opalania i po opalaniu, kosmetyków
i produktów do pielęgnacji: skóry, ciała, do opalania i po opalaniu,
prowadzenie sklepów w tym sklepów internetowych z produktami
i preparatami leczniczymi do pielęgnacji skóry, ciała, kosmetykami
i produktami do pielęgnacji: skóry, ciała, do opalania i po opalaniu.

(111) 294723
(220) 2016 03 04
(210) 453165
(151) 2017 02 24
(441) 2016 06 06
(732) MYDŁOWSKI TOMASZ, Władysławów, PL.
(540) BESKID
(510), (511) 12 pojazdy mechaniczne i samochody, pojazdy do poru‑
szania się drogą lądową, pojazdy elektryczne, samochody, podwozia
pojazdów i samochodów, 28 zabawki w kształcie pojazdów i samo‑
chodów, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, modele pojazdów
w zmniejszonej skali, modele będące zabawkami.

(111) 294726
(220) 2016 07 01
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) GO4TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hair Medic
(540)

(111) 294724
(220) 2016 03 04
(210) 453167
(151) 2017 02 24
(441) 2016 06 06
(732) MYDŁOWSKI TOMASZ, Władysławów, PL.
(540) MALUCH
(510), (511) 12 pojazdy mechaniczne i samochody, pojazdy do poru‑
szania się drogą lądową, pojazdy elektryczne, samochody, podwozia
pojazdów i samochodów, 28 zabawki w kształcie pojazdów i samo‑
chodów, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, modele pojazdów
w zmniejszonej skali, modele będące zabawkami.
(111) 294725
(220) 2016 05 25
(210) 457009
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) ALPEPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL.
(540) AKTYWNY ŻEL DO NÓG OPTIMAL Starannie dobrana
kompozycja bogatych we flawonoidy wyciągów z miłorzębu,
kasztanowca i babki lancetowatej przynosi szybką ulgę
zmęczonym i obolałym nogom. Wykazuje działanie przeciwzapalne
i przeciwobrzękowe niwelując uczucie tzw. „ciężkich nóg”, poprawia
ukrwienie skóry oraz uszczelnia drobne naczynka krwionośne
zmniejszając ich skłonność do pękania. Usuwa podrażnienia,
intensywnie nawilża skórę dając komfort i uczucie odprężenia.
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, czarny, jasnozielony, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.25, 02.09.19, 05.07.07
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do ciała, emulsje do ciała, płyny
do ciała, żele do ciała, żele do nóg, pianki do ciała, oliwki do skóry,
balsamy do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, środki do mycia
i kąpieli, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy
do ciała do celów leczniczych, emulsje do ciała do celów leczniczych,
płyny do ciała do celów leczniczych, żele do ciała do celów leczni‑
czych, pianki do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy leczni‑
cze, produkty lecznicze do stóp, preparaty do kąpieli leczniczych,
preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów,
żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej,
skóry z problemami naczyniowymi, skóry z przebarwieniami, skóry
po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowanej po radio‑
terapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skóry dla kobiet w/lub
po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry ato‑
powej, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji: produktów i prepara‑
tów leczniczych do pielęgnacji skóry, ciała, kosmetyków i produktów

(210) 458493

(531) 10.05.13, 24.13.21, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry oraz włosów, środki do pielęgnacji włosów,
szampony, toniki, odżywki, lakiery, balsamy, maski, serum, płukanki,
emulsje, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, kosmetyki ochronne
i regeneracyjne o działaniu leczniczym do pielęgnacji skóry oraz wło‑
sów, lecznicze i medyczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony,
toniki, odżywki, lakiery, balsamy, maski, serum, płukanki, wyciągi
i wywary dla celów farmaceutycznych, suplementy diety, środki far‑
maceutyczne.
(111) 294727
(220) 2016 09 19
(210) 461692
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) LEGUTKO PIOTR BARTOSZEWICZ MARCIN PPHU LOGO
SPÓŁKA CYWILNA, Świdnica, PL.
(540) Vis Vitalis
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych online związane z pro‑
duktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi detalicznych
domów handlowych związane ze sprzedażą produktów kosmetycz‑
nych, przyborów toaletowych, maszyn do zastosowania domowego,
narzędzi ręcznych, produktów optycznych, domowego sprzętu elek‑
trycznego i elektronicznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce‑
soriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczy‑
mi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompu‑
terowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spo‑
żywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym
związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi handlu elektronicznego, miano‑
wicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.
(111) 294728
(220) 2016 10 24
(210) 463088
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) KOWALCZYK HENRYK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO ‑HANDLOWE, Siewierz, PL.
(540) OrCal
(510), (511) 1 nawozy organiczne, nawozy mineralne, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna nawozów, 44 rozsiewanie nawozów.
(111) 294729
(151) 2017 05 22

(220) 2016 10 31
(441) 2017 02 06

(210) 463396
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(732) IMMOCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) GALERIA ŁOMIANKI
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, zielony, czerwony,
pomarańczowy, żółty, czarny, biały
(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.12, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 16 Drukowane publikacje, czasopisma, periodyki, kata‑
logi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, papier, tektura, wyroby
z kartonu, a mianowicie maty stołowe, tablice reklamowe, tablice
ogłoszeniowe, szyldy, materiały opakowaniowe [amortyzujące,
do wyściełania], banery wystawowe, podstawki pod szklanki, pudła
i pudełka, składane pudła i pudełka, pojemniki, koperty na butelki,
pojemniki na lód, tace, etykiety [owijki] na butelki, ozdoby, karton
do wycinania szablonów, kartony do dostarczania towarów, kartono‑
we kontenery do pakowania, rolki kartonowe na pocztę, koperty, ło‑
patki do usuwania odchodów zwierząt domowych, modele architek‑
toniczne, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, kalendarze,
informatory papierowe, prospekty, wydawnictwa periodyczne i nie‑
periodyczne, aktówki z papieru lub tworzyw sztucznych, teczki,
akwarele, albumy, materiały piśmienne, drukowane materiały szkole‑
niowe i instruktażowe, kokardy papierowe, afisze, plakaty, plakaty
z papieru lub kartonu, bilety, bloki do pisania, chorągiewki papiero‑
we, emblematy, pieczęcie papierowe, kalkomanie, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, etykietki na prezenty, folia i papier do pakowa‑
nia, w tym prezentów, kokardy papierowe do pakowania prezentów,
kartki do opakowań na prezenty, kartonowe opakowania na prezen‑
ty, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, papierowe toreb‑
ki na wino, papier do owijania kwiatów i kompozycji kwiatowych,
flamastry, fotografie drukowane, gazety, koperty, kartki z życzeniami,
karty pocztowe, karty przedpłacone do zakupów, kodowane niema‑
gnetycznie, materiały drukowane, torby na śmieci, torby na zakupy,
torby na prezenty, 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 elek‑
tryczne lub nieelektryczne, torebki do pakowania, 22 liny, sznury,
sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, worki, torby i torebki nie uję‑
te w innych klasach, materiały na obicia i do wypełniania (z wyjąt‑
kiem gum lub tworzyw sztucznych), nieprzetworzone tekstylne ma‑
teriały włókiennicze, dratwa, cezy, hamaki, drabinki sznurowe, je‑
dwab surowy, jedwabne odpady, juta, kable niemetalowe, kłaczki
jedwabne, kłaczki wełniane, kokony, len surowy [płótno], niemetalo‑
we pasy do transportu ładunków, opakowania ze słomy do butelek,
pakuły, pierzyny puchowe, przykrycia maskujące, puch [pierze], siat‑
ki maskujące, siatki handlowe, surowa bawełna, taśmy niemetalowe
do owijania i związywania, tekstylia z nieprzetworzonych włókien,
torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, torby
na zakupy, tekstylne torby i torebki na prezenty, tekstylne torebki
prezentowe na wino, torby do transportu materiałów w dużych ilo‑
ściach, sznurki, sznurek do pakowania, sznurek niemetalowy do owi‑
jania lub wiązania, uprzęże niemetalowe do przenoszenia ładunków,
trawa tapicerska, trociny, wata tapicerska do wyściełania i wypycha‑
nia, watolina do filtrowania, włókna z tworzyw sztucznych do celów
włókienniczych, woreczki do prania wyrobów pończoszniczych, wy‑
pełnienia nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, wy‑
ściółki nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu,
25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, stroje do użytku handlowego,
apaszki, chusty, szale, szaliki, etole, boa, bandany na szyję, mantyle,
szarfy, chusty noszone na ramionach, narzutki na ramiona, fulary,
krawaty, muszki, chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki], gor‑
sety, kamizelki, kąpielówki, kaptury, karczki koszul, kieszenie
do odzieży, taśmy do spodni, kołnierze, mankiety, potniki, mufki,
ocieplacze, okrycia, opaski, peleryny, podwiązki, ochraniacze
na odzież, śliniaki, togi, woalki, welony, kombinezony niemowlęce,
wyprawki dla noworodków, wyprawki dziecięce, cholewki do obu‑
wia, czubki do butów, fleki do obuwia, języki do butów, napiętki
do obuwia, wierzchy obuwia, noski, obcasy, metalowe okucia
do obuwia, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, paski do butów,
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podeszwy butów, pokrowce butów, inne niż do celów medycznych,
usztywniacze do obuwia, wkładki do obuwia, kominiarki, nauszniki,
daszki czapek, 29 mięso, ekstrakty z mięsa, galaretki mięsne, mięso
konserwowane, mięso solone, mięso wieprzowe, ryby, drób, dziczy‑
zna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce
i warzywa, mrożone owoce i warzywa, galaretki jadalne, dżemy, kom‑
poty, jaja, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą
mleka, oleje i tłuszcze jadalne, chipsy ziemniaczane, konserwy mię‑
sne, konserwy rybne, żywność i artykuły spożywcze, ujęte w klasie
29, wzbogacone w proteiny, rosół, zupy, żelatyna, daktyle, filety ryb‑
ne, grzyby konserwowane, masło, potrawy z ryb, przekąski na bazie
owoców, ser, 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na ba‑
zie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, cukier, słodziki naturalne,
ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, substytuty kawy, mąka i pro‑
dukty zbożowe, chleb, kanapki, zboża przystosowane do spożycia
dla ludzi, wyroby cukiernicze i słodycze, galaretki owocowe, czekola‑
da, napoje na bazie czekolady, aromaty do żywności, melasa (syro‑
py), drożdże, proszek do pieczenia, soda spożywcza, sól, musztarda,
majonez, keczup, ocet, sosy (przyprawy), sosy do sałatek, sosy mię‑
sne, przyprawy, słód do celów spożywczych, glukoza do celów kuli‑
narnych, gluten jako artykuł spożywczy, skrobia do celów spożyw‑
czych, 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 zwie‑
rzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, sadzonki, zboża nie przero‑
bione, drzewa, krzewy, rośliny, kwiaty naturalne i suszone, dekoracje
kwiatowe świeże i suszone, kompozycje z kwiatów, wieńce, pokarm
dla zwierząt, chmiel, słód, drewno w kłodach, 32 piwo, wody mineral‑
ne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, aperi‑
tify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bez‑
alkoholowe, napoje izotoniczne, soki warzywne, sorbety, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi sprzedaży hurtowej i deta‑
licznej kosmetyków, chemii, produktów farmaceutycznych, wetery‑
naryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, artykułów
oświetleniowych, artykułów gospodarstwa domowego, kompute‑
rów i artykułów związanych z komputerami, wyrobów jubilerskich,
zegarmistrzowskich, instrumentów muzycznych, publikacji, prasy,
artykułów papierniczych, wyrobów skórzanych, odzieży, obuwia, na‑
kryć głowy, artykułów skórzanych, mebli, artykułów dekoracyjnych,
gier i zabawek, artykułów spożywczych i przemysłowych, napojów,
alkoholi, wyrobów tytoniowych: w centrum handlowym, hipermar‑
kecie, supermarkecie, hurtowni, sklepie, za pośrednictwem strony
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednic‑
twem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespon‑
dencyjne, używając środków telekomunikacji, zapewnianie platfor‑
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego, organizowanie
prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprze‑
dażą produktów, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
organizowanie zakupów zbiorowych, organizowanie zakupu towa‑
rów na rzecz osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, pośrednictwo w działalności handlowej
dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
w imieniu firm, zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup
w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, 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, handlowe usługi
doradcze dotyczące franchisingu, usługi świadczone przez franczy‑
zodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw prze‑
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, outsourcing,
fakturowanie, księgowość, usługi w zakresie reklamy, usługi reklamo‑
we i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, organizo‑
wanie imprez o charakterze reklamowym, dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych, a w szczególności gazetek i ulotek re‑
klamowych, rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa,
reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektro‑
nicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmo‑
wanie nośników reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszcza‑
nie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie wszelkich materiałów pro‑
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mocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów re‑
klamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla‑
mowych, reklamy korespondencyjne, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, reklamy prasowe, manekiny do celów reklamowych i pro‑
mowania sprzedaży, usługi reklamy za pomocą plakatów reklamo‑
wych, telemarketing, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich,
wynajem manekinów do celów reklamowych i promowania sprzeda‑
ży, organizacja wystaw w celach handlowych lub promocyjnych, de‑
koracja 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 ad‑
ministracja danymi w zbiorach informatycznych, przeprowadzanie
sondaży i ankiet, zbieranie opinii, badania rynku, badania marketin‑
gowe, badania opinii publicznej, pośrednictwo w uzyskiwaniu za‑
proszeń na targi, okolicznościowe imprezy rozrywkowe, biznesowe,
sportowe i kulturalne oraz imprezy o charakterze reklamowym, usłu‑
gi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub rekla‑
mowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, świadczenie usług w zakresie ka‑
talogów informacji handlowych on‑line, agencje informacji handlo‑
wej, biura pośrednictwa pracy, wypożyczanie stoisk handlowych,
wypożyczanie fotokopiarek, wypożyczanie urządzeń reklamowych,
wynajmowanie maszyn i urządzeń biurowych, powielanie dokumen‑
tów, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób trzecich, uaktual‑
nianie materiałów reklamowych, usługi modelingu do celów promo‑
cji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promo‑
cyjnych i handlowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowywanie au‑
diowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, usługi prezentacji
audiowizualnych, produkcja filmów reklamowych, rozpowszechnia‑
nie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za po‑
średnictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie organizacji im‑
prez o charakterze handlowym, promocyjnym oraz reklamowym,
36 inwestycje kapitałowe, wynajmowanie nieruchomości, dzierżawa
i wynajem pawilonów oraz powierzchni handlowych, wynajmowa‑
nie centrów handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach
handlowych, wynajmowanie powierzchni biurowej, organizacja naj‑
mu nieruchomości handlowych, dzierżawa i najem majątku nieru‑
chomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie tere‑
nami centrów handlowych, doradztwo finansowe, finansowanie za‑
kupów, leasing finansowy (zakup ratalny), pożyczki na zakup
leasingowy, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, świadczenie
usług rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu
kart kredytowych, udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w za‑
kresie towarów kupowanych za pomocą kart kredytowych, usługi fi‑
nansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, usłu‑
gi kredytowe wykorzystywane do zakupu usług, informacja o ubez‑
pieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wymiana pieniędzy,
wymiana walut, kredytowanie, kredyty ratalne, administrowanie
majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nieru‑
chomego, ściąganie czynszów, informacja o powyższych usługach,
37 budowa stoisk na targach handlowych i wystawach, instalacja
konstrukcji tymczasowych na wystawy i targi handlowe, 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, na‑
prawa sprzętu sportowego, usługi zegarmistrzowskie, budowa i na‑
prawy magazynów, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszcze‑
nie budynków od zewnątrz, czyszczenie powierzchni handlowych,
sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, renowacja
wnętrz pomieszczeń handlowych, czyszczenie okien, usługi sprząta‑
nia obiektów, czyszczenie odzieży, czyszczenie pojazdów, wypoży‑
czanie maszyn i urządzeń do czyszczenia i mycia, instalowanie drzwi
i okien, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa telefo‑
nów, naprawa aparatów fotograficznych, instalowanie, konserwacja
i naprawy komputerów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór
i futer, konserwacja mebli, lakierowanie, malowanie i mycie pojaz‑
dów, naprawa odzieży, naprawy tapicerskie, konserwacja mebli,
ostrzenie noży, obsługa i naprawa samochodów, odnawianie dzieł
sztuki, usługi prania i prasowania, 38 usługi telekomunikacyjne,
agencje informacyjne, komunikacja radiowa, komunikacja za po‑
średnictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednic‑
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twem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale kompu‑
terowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nada‑
wanie telewizji kablowej, produkcja reklam radiowych i telewizyjnych,
przygotowywanie, nadawanie i emisja programów radiowych i tele‑
wizyjnych, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych,
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompu‑
terową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on
‑line kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wia‑
domości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług
związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmi‑
sja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, udostępnia‑
nie forów internetowych on‑line, fora [pokoje rozmów] dla serwisów
społecznościowych, zapewnianie dostępu do blogów interneto‑
wych, komunikacja za pośrednictwem blogów on‑line, usługi poczty
głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączno‑
ści elektronicznej], usługi telefoniczne, obsługiwanie centrali telefo‑
nicznych na rzecz innych, usługi telekonferencyjne, usługi telekso‑
we, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej,
usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektroniczny‑
mi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu
telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych
sieci komputerowych, wypożyczanie aparatury i instalacji telekomu‑
nikacyjnych, wypożyczanie komputerowych urządzeń i przyrządów
łącznościowych, wypożyczanie obiektów i sprzętu do emisji radio‑
wej i telewizyjnej, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów,
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie do‑
stępu do globalnych sieci komputerowych, 39 organizowanie podró‑
ży, transport pasażerski, rezerwacja podróży, organizowanie wycie‑
czek, rezerwacja transportu, rezerwacja miejsc w środkach transpor‑
tu, w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komunikacji
i podróży, czarterowanie, przewóz ludzi i towaru pojazdami mecha‑
nicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi bagażowe, przeno‑
szenie i przewóz bagaży, usługi przeprowadzek, w tym obiektów
handlowych, przewozy mebli obiektów handlowych, transport pie‑
niędzy i rzeczy wartościowych, wynajmowanie środków transportu
podróżnym, informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe,
pakowanie towarów, pakowanie prezentów, doręczanie prezentów,
składowanie towarów, dostarczanie i transport kwiatów, dostarcza‑
nie paczek, transport mebli, dostarczanie towarów, dostarczanie to‑
warów zamówionych korespondencyjnie lub za pośrednictwem in‑
nych środków komunikacji na odległość, logistyka transportu, dys‑
trybucja gazet, dystrybucja wody, wynajmowanie garaży i miejsc
postojowych, prowadzenie parkingu, usługi w zakresie korespon‑
dencji, dostarczanie przesyłek, usługi logistyczne, transport, maga‑
zynowanie, wynajmowanie magazynów, usługi magazynowania to‑
warów, usługi kurierskie w zakresie korespondencji lub towarów,
spedycja, wynajmowanie magazynów i powierzchni magazynowej,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samo‑
chodów, wypożyczanie rowerów, 40 wywoływanie filmów fotogra‑
ficznych, obróbka taśm filmowych, wykonywanie odbitek i repro‑
dukcji fotograficznych, dorabianie kluczy, usługi punktów ksero,
usługi drukowania, laminowanie, introligatorstwo, fotochemigrafia
jako obróbka metalu, usługi krawieckie, przeróbki i poprawki odzie‑
ży, oprawianie dzieł sztuki, mrożenie żywności, wędzenie żywności,
konserwowanie napojów i żywności, 41 organizowanie i obsługa lo‑
terii, konkursów, zawodów sportowych, nauczanie, kształcenie, roz‑
rywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie imprez okolicz‑
nościowych i biznesowych, organizowanie imprez rozrywkowych,
kulturalnych, muzycznych, sportowych i tanecznych, wypożyczanie
filmów kinowych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematogra‑
ficznego, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
usługi fotografii i fotoreportażu, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, kina, salony gier, obsługa centrów gry w kręgle, orga‑
nizacja imprez sportowych, informacja o edukacji, informacja o im‑
prezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o wypo‑
czynku, usługi organizacji imprez karaoke, usługi publikowania ksią‑
żek, wypożyczanie książek, organizowanie i prowadzenia warsztatów
oraz szkoleń, organizowanie szkoleń handlowych, organizowanie
zjazdów w celach handlowych, usługi w zakresie szkoleń handlo‑
wych, organizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongre‑
sów, zjazdów, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym
lub rozrywkowym, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
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edukacji, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, organiza‑
cja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkur‑
sów piękności, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub eduka‑
cji, prezentacja koncertów, filmów i recitali, usługi parków rozrywki,
obsługa sal kinowych, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów fit‑
ness, 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, 43 usługi
gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, snack bary, stołówki, bufety,
kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie żywności i na‑
pojów na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, wy‑
najmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na posiedzenia, szkolenia, konferencje i pokazy, dostarczanie obiek‑
tów i sprzętu na wystawy handlowe, wypożyczanie dystrybutorów
wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szkla‑
nych 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, ma‑
nicure, aromaterapia, ogrodnictwo, układanie kompozycji kwiato‑
wych, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, usługi sa‑
lonów optycznych, chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, trans‑
port 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) 294730
(220) 2016 07 22
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 12
(732) Unilever. N.V., Rotterdam, NL.
(540) Sunlight
(540)

(210) 459478

Kolor znaku: żółty, zielony, jasnoniebieski, biały, granatowy
(531) 05.07.11, 05.07.12, 05.07.22, 05.07.99, 01.15.15, 26.11.21,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 detergenty, preparaty i inne substancje stosowane
w praniu, preparaty do pielęgnacji tkanin, środki wybielające, środ‑
ki 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) 294731
(220) 2016 03 25
(210) 454105
(151) 2017 02 06
(441) 2016 07 04
(732) MAX MEDICUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MEDICUM HELP
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 24.13.09, 24.13.13, 24.13.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.13

2807

(510), (511) 3 kosmetyki, 5 artykuły i preparaty medyczne, suple‑
menty diety, bandaże, bandaże higieniczne, bandaże przylepne,
bandaże chirurgiczne, bandaże opatrunkowe, opatrunki, spirytus
chirurgiczny, spirytus salicylowy, woda utleniona do celów medycz‑
nych, 10 bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, bandaże
usztywniające.

(111) 294732
(220) 2016 04 13
(151) 2017 02 07
(441) 2016 07 18
(732) CAN‑PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Recypuszek
(540)

(210) 454116

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, zielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.17.19, 19.03.01, 04.03.99, 09.07.05
(510), (511) 1 preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali,
środki do odzysku metali, metale alkaiczne, metaloidy, 2 preparaty
zapobiegające matowieniu metali, 6 stopy metali nieszlachetnych,
metale nieszlachetne surowe i półprzetworzone, metal w proszku,
opakowania metalowe i puszki, metale żelazne i nieżelazne nieszla‑
chetne, 14 metale szlachetne do celów przemysłowych, 20 kosze
i pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów i śmieci niemetalowe,
35 skup surowców wtórnych, 40 niszczenie, spalanie i utylizacja
odpadów, przeróbka odpadów, odzyskiwanie surowców wtórnych,
odzyskiwanie metali z odpadów, oczyszczanie metali i ich obróbka,
konsulting w zakresie pozyskiwania i przetwarzania surowców wtór‑
nych, sortowanie odpadów oraz surowców wtórnych, usługi drukar‑
skie, 41 szkolenia w zakresie pozyskiwania i przetwarzania surowców
wtórnych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi wy‑
dawnicze.
(111) 294733
(220) 2016 03 25
(210) 454117
(151) 2017 02 06
(441) 2016 07 04
(732) ORANGE RETAIL SPÓŁKA AKCYJNA, Modlnica, PL.
(540) O
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.21
(510), (511) 9 akcesoria do sprzętu telekomunikacyjnego, takie jak:
baterie do telefonów komórkowych, powerbanki, kable USB oraz
Micro USB, gniazda rozdzielające USB RAM, adaptery kart pamięci,
zewnętrzne nośniki pamięci (dyski. pendrivy, karty pamięci), łado‑
warki sieciowe i samochodowe, ładowarki bezprzewodowe, łado‑
warki indukcyjne, uchwyty (uniwersalne, samochodowe, rowerowe),
akcesoria sportowe z wszytym etui na sprzęt telekomunikacyjny
(paski, opaski), anteny wzmacniające, etui, futerały, pokrowce, torby,
folie ochronne (do telefonów, komputerów i tabletów), słuchawki
bezprzewodowe i przewodowe (do telefonów, komputerów i table‑
tów), zestawy słuchawkowe, zestawy głośno mówiące, stacje dokują‑
ce, transmitery, smart tagi, smart watche, anteny, piloty, klawiatury,
myszki, rysiki, kamery internetowe, czujniki.
(111) 294734
(220) 2016 03 25
(210) 454118
(151) 2017 02 06
(441) 2016 07 04
(732) ORANGE RETAIL SPÓŁKA AKCYJNA, Modlnica, PL.
(540) ORANGE RETAIL
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(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy łączno‑
ściowe i telekomunikacyjne, aparaty i instrumenty łącznościowe i te‑
lekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy
do przetwarzania, rejestrowania, zapisywania, transmisji, wyszuki‑
wania i odbioru danych, aparaty i przyrządy do zapisywania, transmi‑
sji, wzmacniania i odtwarzania dźwięku, obrazów, informacji i zako‑
dowanych danych, aparaty i przyrządy do regulacji elektryczności,
do testowania (innego niż in‑vivo) sygnalizowania, kontroli i naucza‑
nia, optyczne i elektrooptyczne aparaty i przyrządy, serwery komuni‑
kacyjne, serwery komputerowe, sprzęt do obsługi wirtualnych sieci
prywatnych, sprzęt do obsługi sieci rozległych, sprzęt do obsługi
sieci lokalnych, sprzęt komputerowy, sprzęt stanowiący sieci kompu‑
terowe, sprzęt komputerowy umożliwiający bezpieczny zdalny do‑
stęp do sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, sprzęt tworzą‑
cy sieć Ethernet, urządzenia, przyrządy i sprzęt do przetwarzania
obrazów, kamery, fotograficzne aparaty, przyrządy i sprzęt fotogra‑
ficzny, wideoprojektory, projektory multimedialne, skanery i czytniki
kodów kreskowych, aparaty i przyrządy telewizyjne i radiowe, apara‑
ty umożliwiające dostęp do programów nadawanych i transmitowa‑
nych, hologramy, komputery, peryferyjny sprzęt komputerowy, za‑
programowane 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, telefoniczne karty kredytowe,
karty kredytowe, karty debetowe, karty do telefonicznych gier elek‑
tronicznych zaprojektowane do stosowania z telefonem, CD Romy,
magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magnetyczne, cy‑
frowe i optyczne nośniki do zapisu i przechowywania czyste i wstęp‑
nie zapisane, wstępnie nagrane płyty CD, pamięci typu flash, urzą‑
dzenia do odtwarzania muzyki pobieranej, przenośne odtwarzacze
mediów, elektryczne przewody drutowe i kable, kable optyczne, ka‑
ble światłowodowe, druty rezystancyjne, elektrody, systemy i insta‑
lacje telekomunikacyjne, terminale do sieci telefonicznych, centrale
telefoniczne, aparaty do wprowadzania, przechowywania, konwersji
i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny,
sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, głośno‑
mówiących i aktywowanych głosem, terminale multimedialne, ter‑
minale interaktywne do wyświetlania i zamawiania towarów i usług,
bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych, w tym płatności
elektronicznych, urządzenia do przetwarzania płatności elektronicz‑
nych, aparaty i przyrządy przywoławcze, radio‑przywoławcze i ra‑
diotelefoniczne, telefony, telefony mobilne i słuchawki telefoniczne,
faksy, personalny asystent cyfrowy, komputery przenośne typu no‑
tepad, notebooki elektroniczne, tablety elektroniczne, elektroniczne
urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowy‑
wania i/lub transmisji danych, wiadomości i płatności elektronicz‑
nych, mobilne urządzenia elektroniczne umożliwiające użytkowni‑
kom śledzenie informacji osobistych lub zarządzanie nimi, satelitarne
urządzenia, przyrządy i systemy nawigacyjne, akcesoria do telefo‑
nów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, ładowarki
telefoniczne, telefoniczne zestawy głośnomówiące z głośnikami
do montowania na biurko lub do stosowania w samochodzie, słu‑
chawki telefoniczne, widełki do słuchawek telefonicznych do stoso‑
wania w samochodzie, torby i futerały do przechowywania i przeno‑
szenia telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz
akcesoriów, taśmy do telefonów komórkowych, skomputeryzowany
asystent osobisty, anteny, baterie i akumulatory, mikroprocesory, kla‑
wiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne układy
urządzeń do określania położenia, elektroniczne nawigacyjne, śle‑
dzące 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 zaprojekto‑
wany i przeznaczony do stosowania z komputerem, z aparatami au‑
diowizualnymi, kartridże z grami komputerowymi, części i osprzęt
do wszystkich wyżej wymienionych produktów, programy kompute‑
rowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do obsługi
wirtualnych sieci prywatnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi rozległych sieci, oprogramowanie komputerowe do ob‑
sługi sieci lokalnych, oprogramowanie do obsługi USB, oprogramo‑
wanie komputerowe dostarczane z Internetu, oprogramowanie
komputerowe do synchronizacji danych między komputerami, pro‑
cesorami, rejestratorami, monitorami i urządzeniami elektroniczny‑
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mi i komputerem hostem, oprogramowanie do chmur obliczenio‑
wych, sieciowe programy do systemów operacyjnych, programy
do komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowanie kom‑
puterowe do umożliwiania bezpiecznego zdalnego dostępu do sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych, oprogramowanie do zabez‑
pieczania komputerów, komputerowe oprogramowanie typu „ścia‑
na ognia”, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo poczty
elektronicznej, pobieralne dzwonki do telefonów komórkowych,
publikacje elektroniczne ładowalne udostępniane on‑line z kompu‑
terowych baz danych lub z Internetu, oprogramowanie komputero‑
we i aparaty telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające łącz‑
ność z bazami danych, komputerowymi sieciami lokalnymi
i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające świad‑
czenie usług w zakresie telekonferencji, wideokonferencji i usług wi‑
deofonicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wy‑
szukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostęp do baz danych, usług telekomunikacyjnych,
sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, opro‑
gramowanie gier komputerowych, programy do interaktywnych
multimedialnych gier komputerowych, oprogramowane do gier
w rzeczywistości wirtualnej, pliki z muzyką cyfrową ładowalne, foto‑
grafie, obrazki, grafika, pliki obrazowe, klipy muzyczne, filmy, progra‑
my wideo i audiowizualne (pobieralne) udostępnianie on‑line z kom‑
puterowych baz danych lub z Internetu lub ze stron internetowych,
programowanie komputerowe do zdalnego monitoringu, oprogra‑
mowanie do nawigacji GPS, 35 reklama, marketing, promocja w dzia‑
łalności gospodarczej, zarządzanie w działalności gospodarczej, ad‑
ministrowanie w działalności gospodarczej, organizacja i zarządzanie
biznesowymi planami lojalnościowymi i planami zachęt, usługi kon‑
sultacyjne w zakresie zarządzania telefonicznymi cali center, naby‑
wanie towarów i usług dla przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie
nabywania towarów i usług dla przedsiębiorstw, nabywanie kontrak‑
tów na zakup i sprzedaż towarów i usług dla osób trzecich, usługi
outsourcingu w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwo bizne‑
sowe w zakresie awaryjnego planowania, doradztwo biznesowe,
usługi dotyczące powstawania firm, usługi konsultacyjno‑doradcze
w zakresie zarządzania w działalności gospodarczej, rozwijanie dzia‑
łalności gospodarczej i rozwijanie produktu, przetwarzanie admini‑
stracyjne i organizowanie pod względem administracyjnym usług
sprzedaży wysyłkowej, organizowanie wdrażania działalności go‑
spodarczej firm, badania i poszukiwania gospodarcze, świadczenie
usług biznesowych, urzędniczych i sekretarskich, usługi w zakresie
przeglądu prasy i aktualnych informacji oraz usługi informacyjne, ba‑
dania marketingowe, analizy marketingowe, zbieranie i analiza da‑
nych z badań marketingowych, badania i analizy marketingowe, or‑
ganizowanie i prowadzenie wystaw dla potrzeb gospodarczych,
sprzedaż detaliczna, grupowanie na rzecz osób trzecich różnorod‑
nych towarów (z wyłączeniem ich transportu) umożliwiające klien‑
tom wygodne ich obejrzenie i zakup on‑line z komputerowych baz
danych lub za pośrednictwem Internetu lub za pomocą innych środ‑
ków, grupowanie na rzecz osób trzecich różnorodnych telekomuni‑
kacyjnych, obliczeniowych, elektronicznych i elektrycznych towa‑
rów, części, osprzętu i akcesoriów do tych towarów, bagażu i toreb,
materiałów drukowanych i papeterii, artykułów na prezenty, zaba‑
wek, gier i sprzętu sportowego, biżuterii, instrumentów zegarmi‑
strzowskich, sprzętu domowego i przyrządów stosowanych w go‑
spodarstwie domowym, w celu umożliwienia klientom dogodnego
obejrzenia tych towarów i ich zakupu, usługi aukcji internetowych,
usługi administrowania gospodarczego w dziedzinie obsługi sprze‑
daży przez Internet, reklama w celu promocji handlu elektroniczne‑
go, 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 trans‑
krypcja danych, kompilacja reklam w celu ich użycia jako stron inter‑
netowych, produkcja filmów reklamowych, kompilacja książek tele‑
adresowych w celu publikacji w Internecie, udostępnianie miejsca
na witrynach internetowych dla reklam towarów i usług, przetwarza‑
nie danych i usługi baz danych, usługi magazynowania danych, usłu‑
gi telemarketingowe, usługi sekretarki telefonicznej i obsługi wiado‑
mości, weryfikacja biletów, bonów, voucherów, zniżek, programów
lojalnościowych, kart podarunkowych i bonów towarowych, doradz‑
two, informacja i konsultacje odnoszące się do wszystkich wyżej wy‑
mienionych usług, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi roz‑
rywkowe, działalność sportowa i kulturalna, 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 publika‑
cji elektronicznych on‑line, usługi wystawiennicze, umożliwianie do‑
stępu on‑line do wystaw i usług wystawienniczych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów,
warsztatów, kursów, zjazdów i wystaw, usługi interakcyjne i na odle‑
głość w zakresie kursów i sesji naukowych i szkoleniowych prowa‑
dzonych on‑line za pośrednictwem linków telekomunikacyjnych lub
sieci komputerowej lub za pośrednictwem innych mediów, usługi
tłumaczy, umożliwianie i obsługa elektronicznych konferencji, grup
dyskusyjnych i forów dyskusyjnych, usługi fotografików, dostarcza‑
nie informacji i porad dotyczących wyżej wymienionych usług,
42 usługi i badania naukowe i technologiczne oraz projektowanie
ich dotyczące, zarządzanie badaniami, projektowaniem i rozwija‑
niem projektów, badania, projektowanie i rozwijanie produktów, ba‑
dania techniczne, usługi badawcze, projektowe i rozwojowe doty‑
czące komputerów, programów komputerowych, systemów
komputerowych, rozwiązań aplikacyjnych oprogramowania kompu‑
terowego, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi,
systemów przetwarzania skomputeryzowanych informacji, usług
łącznościowych, rozwiązań łącznościowych, aplikacji łącznościo‑
wych, systemów łącznościowych i interfejsów sieciowych oraz kon‑
sultacje techniczne, informacja techniczna i doradztwo techniczne
dotyczące wspomnianych usług, testy techniczne, testy przemysło‑
we, sporządzanie raportów i opracowań technicznych, usługi kom‑
puterowe, uaktualnianie i projektowanie sprzętu komputerowego,
konserwacja, uaktualnianie i projektowanie oprogramowania sprzę‑
towego, oprogramowania komputerowego i programów kompute‑
rowych, programowanie komputerowe, sporządzanie i dostarczanie
informacji na temat komputerów i instalacji sieci komputerowych,
doradztwo techniczne i konsultacje techniczne w dziedzinie techniki
informacyjnej i telekomunikacji, projektowanie i rozwijanie syste‑
mów komputerowych oraz systemów i sprzętu telekomunikacyjne‑
go, zarządzanie komputerowe, wspomaganie operacyjne dla sieci
komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci transmisji danych,
usługi komputerowe on
‑line, usługi w zakresie programowania
świadczone on‑line, umożliwianie dostępu do elektronicznych sieci
on‑line w celu wyszukiwania informacji, wynajmowanie kompute‑
rów, projektowanie, sporządzanie rysunków i pisanie na zamówienie
dla celów kompilacji witryn internetowych, usługi tworzenia wirtual‑
nych i interakcyjnych wizerunków, tworzenie, obsługa i konserwacja
baz danych, stron w Intranecie i stron sieciowych, hosting, instalacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, leasing czasu do‑
stępu do komputerowych baz danych, leasing czasu dostępu do biu‑
letynów komputerowych i internetowych tablic ogłoszeniowych
oraz do sieci komputerowych, usługi dostawców usług interneto‑
wych, kompilacja, tworzenie i konserwacja rejestrów nazw domen,
tworzenie, obsługa i konserwacja witryn internetowych, stron inter‑
netowych i portali w celu umieszczania tekstu, obrazów i muzyki do‑
starczanych zarówno przez komputery jak i telefony przenośne, in‑
formacja i doradztwo on‑line z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, informacja i doradztwo dotyczące
wszystkich w /w usług.

(111) 294735
(220) 2016 03 25
(151) 2017 02 06
(441) 2016 07 04
(732) HEL‑WITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonka, PL.
(540) WITA
(540)

(210) 454119

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 pompy [maszyny lub elementy silnika], pompy [ma‑
szyny], pompy do instalacji grzewczych, pompy odśrodkowe, silniki
elektryczne, z wyjątkiem pojazdów lądowych, maszyny napełniają‑
ce, napędy pneumatyczne do maszyn i silników, 9 instalacje elek‑
tryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, elek‑
tryczne urządzenia przełączające i pompy pożarowe, 11 akcesoria
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regulacyjne i bezpieczeństwa do urządzeń wodnych oraz zawory
termostatyczne [części instalacji grzewczych], 20 regały.

(111) 294736
(220) 2016 03 25
(210) 454127
(151) 2017 02 06
(441) 2016 07 04
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) pmp PASSION COMES FIRST
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny, urządzenia i przyrządy dla przemysłu
celulozowo‑papierniczego.
(111) 294737
(220) 2016 03 25
(210) 454130
(151) 2017 02 06
(441) 2016 07 04
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) pmp FINANCIAL CENTER
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny, urządzenia i przyrządy dla przemysłu
celulozowo‑papierniczego.
(111) 294738
(220) 2016 03 25
(210) 454131
(151) 2017 02 06
(441) 2016 07 04
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) pmp
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny, urządzenie i przyrządy dla przemysłu
celulozowo‑papierniczego, 35 sprzedaż urządzeń, rozwiązań tech‑
nicznych i prac projektowych, eksport i import oraz nabywanie
dóbr i usług związanych z produkcją maszyn, urządzeń i przyrzą‑
dów dla przemysłu celulozowo‑papierniczego, 42 projektowanie,
analizy oraz badania techniczne maszyn i urządzeń dla przemysłu
celulozowo‑papierniczego.
(111) 294739
(220) 2016 03 25
(210) 454137
(151) 2017 02 06
(441) 2016 07 04
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Witam D₃ FORTE
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 26.15.07, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
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(510), (511) 5 dietetyczne substancje przystosowane do celów me‑
dycznych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, dodatki witaminowe i mineralne,
preparaty multiwitaminowe, mineralne suplementy diety dla ludzi,
preparaty do celów farmaceutycznych, tabletki do celów farmaceu‑
tycznych, wszystkie zawierające witaminę D.

(111) 294740
(220) 2016 03 25
(151) 2017 02 17
(441) 2016 07 04
(732) Coty Geneva SA Versoix, Versoix, CH.
(540) BLUR THE LINES
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 454142

(111) 294741
(220) 2016 03 26
(210) 454148
(151) 2016 12 13
(441) 2016 07 04
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Energa obrót
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalno‑
ści gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadze‑
nie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pre‑
zentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/
lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz
inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słow‑
nych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych – przezna‑
czona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą internetu i sie‑
ci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie,
przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wysta‑
wach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe,
kojarzenie kontrahentów, doradztwo oraz pomoc w prowadze‑
niu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa
w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i eksper‑
tyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności
gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, do‑
radztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, pro‑
wadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekono‑
micznych, organizacyjnych, strategicznych i marketingowych, usługi
menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, re‑
krutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa
i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i ele‑
mentów komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycz‑
nych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych
w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych
zbiorach informatycznych, 36 usługi w zakresie zarządzania, admi‑
nistrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach
obrotu nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finan‑
sowe i ubezpieczeniowe, usługi wyceny mienia i majątku, sponso‑
rowanie finansowe, organizowanie funduszy na cele dobroczynne
i wspieranie kultury, 37 usługi budowlano‑remontowe, budownic‑
two specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, nadzór budow‑
lany, usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn
i urządzeń, usługi w zakresie obsługi pojazdów, 38 emisja progra‑
mów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie informacji
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków
komunikacji, poczta elektroniczna, usługi w zakresie udostępnia‑
nia i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych, usługi
w zakresie prowadzenia, administrowania i udostępniania interne‑
towych list i for dyskusyjnych, ogłoszenia elektroniczne, usługi te‑
lekomunikacyjne, wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych
oraz urządzeń do przesyłania informacji, 39 usługi w zakresie dys‑
trybucji energii elektrycznej, usługi transportowe, wynajmowanie
pojazdów i miejsc parkingowych, magazynowanie elektronicznych
nośników danych i/lub dokumentów, 40 usługi w zakresie wytwa‑
rzania energii elektrycznej, usługi w zakresie obróbki mechanicz‑
nej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych,
usługi w zakresie obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecz‑
nych i odpadów przemysłowych, recykling odpadków i odpadów,
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41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadze‑
nia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
42 prace badawczo‑rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy in‑
żynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz
sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Inter‑
net i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowy‑
mi (sieciowymi), utrzymywanie techniczne baz danych dostępnych
przez Internet i sieci komputerowe, konwersja danych i/lub doku‑
mentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo
budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo
w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, 43 usługi
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie miesz‑
kań i pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posie‑
dzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi medyczne
w pełnym zakresie, usługi w zakresie higieny i troski o urodę istot
ludzkich, 45 usługi w zakresie monitoringu systemów bezpieczeń‑
stwa i antywłamaniowych.

(111) 294742
(220) 2016 03 26
(151) 2016 12 13
(441) 2016 07 04
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Energa Informatyka i Technologie
(540)

(210) 454149

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 26.11.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalno‑
ści gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadze‑
nie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pre‑
zentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/
lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz
inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słow‑
nych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych – przezna‑
czona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sie‑
ci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie,
przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wysta‑
wach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe,
kojarzenie kontrahentów, doradztwo oraz pomoc w prowadze‑
niu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa
w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i eksper‑
tyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności
gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, do‑
radztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, pro‑
wadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekono‑
micznych, organizacyjnych, strategicznych i marketingowych, usługi
menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, re‑
krutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa
i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i ele‑
mentów komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycz‑
nych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych
w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych
zbiorach informatycznych, 36 usługi w zakresie zarządzania, admi‑
nistrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach
obrotu nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finan‑
sowe i ubezpieczeniowe, usługi wyceny mienia i majątku, sponso‑
rowanie finansowe, organizowanie funduszy na cele dobroczynne
i wspieranie kultury, 37 usługi budowlano‑remontowe, budownic‑
two specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, eliminacja zakłóceń
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w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, nadzór budow‑
lany, usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn
i urządzeń, usługi w zakresie obsługi pojazdów, 38 emisja progra‑
mów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie informacji
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków
komunikacji, poczta elektroniczna, usługi w zakresie udostępnia‑
nia i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych, usługi
w zakresie prowadzenia, administrowania i udostępniania interne‑
towych list i for dyskusyjnych, ogłoszenia elektroniczne, usługi te‑
lekomunikacyjne, wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych
oraz urządzeń do przesyłania informacji, 39 usługi w zakresie dys‑
trybucji energii elektrycznej, usługi transportowe, wynajmowanie
pojazdów i miejsc parkingowych, magazynowanie elektronicznych
nośników danych i/lub dokumentów, 40 usługi w zakresie wytwa‑
rzania energii elektrycznej, usługi w zakresie obróbki mechanicz‑
nej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych,
usługi w zakresie obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecz‑
nych i odpadów przemysłowych, recykling odpadków i odpadów,
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadze‑
nia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
42 prace badawczo‑rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy in‑
żynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz
sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Inter‑
net i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowy‑
mi (sieciowymi), utrzymywanie techniczne baz danych dostępnych
przez Internet i sieci komputerowe, konwersja danych i/lub doku‑
mentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo
budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo
w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, 43 usługi
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie miesz‑
kań i pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posie‑
dzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi medyczne
w pełnym zakresie, usługi w zakresie higieny i troski o urodę istot
ludzkich, 45 usługi w zakresie monitoringu systemów bezpieczeń‑
stwa i antywłamaniowych.

(111) 294743
(220) 2016 03 26
(151) 2016 12 13
(441) 2016 07 04
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Energa obrót
(540)

(210) 454150

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 26.11.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalno‑
ści gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadze‑
nie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pre‑
zentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/
lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz
inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słow‑
nych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych – przezna‑
czona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sie‑
ci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie,
przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wysta‑
wach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe,
kojarzenie kontrahentów, doradztwo oraz pomoc w prowadze‑
niu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa
w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i eksper‑
tyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności
gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, do‑
radztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, pro‑
wadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekono‑
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micznych, organizacyjnych, strategicznych i marketingowych, usługi
menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, re‑
krutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa
i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i ele‑
mentów komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycz‑
nych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych
w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych
zbiorach informatycznych, 36 usługi w zakresie zarządzania, admi‑
nistrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach
obrotu nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finan‑
sowe i ubezpieczeniowe, usługi wyceny mienia i majątku, sponso‑
rowanie finansowe, organizowanie funduszy na cele dobroczynne
i wspieranie kultury, 37 usługi budowlano‑remontowe, budownic‑
two specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, nadzór budow‑
lany, usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn
i urządzeń, usługi w zakresie obsługi pojazdów, 38 emisja progra‑
mów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie informacji
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków
komunikacji, poczta elektroniczna, usługi w zakresie udostępnia‑
nia i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych, usługi
w zakresie prowadzenia, administrowania i udostępniania interne‑
towych list i for dyskusyjnych, ogłoszenia elektroniczne, usługi te‑
lekomunikacyjne, wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych
oraz urządzeń do przesyłania informacji, 39 usługi w zakresie dys‑
trybucji energii elektrycznej, usługi transportowe, wynajmowanie
pojazdów i miejsc parkingowych, magazynowanie elektronicznych
nośników danych i/lub dokumentów, 40 usługi w zakresie wytwa‑
rzania energii elektrycznej, usługi w zakresie obróbki mechanicz‑
nej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych,
usługi w zakresie obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecz‑
nych i odpadów przemysłowych, recykling odpadków i odpadów,
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadze‑
nia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
42 prace badawczo‑rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy in‑
żynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz
sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Inter‑
net i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowy‑
mi (sieciowymi), utrzymywanie techniczne baz danych dostępnych
przez Internet i sieci komputerowe, konwersja danych i/lub doku‑
mentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo
budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo
w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, 43 usługi
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie miesz‑
kań i pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posie‑
dzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi medyczne
w pełnym zakresie, usługi w zakresie higieny i troski o urodę istot
ludzkich, 45 usługi w zakresie monitoringu systemów bezpieczeń‑
stwa i antywłamaniowych.

(111) 294744
(220) 2016 03 26
(210) 454151
(151) 2016 12 13
(441) 2016 07 04
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Energa operator
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalno‑
ści gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadze‑
nie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pre‑
zentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/
lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz
inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słow‑
nych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych – przezna‑
czona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sie‑
ci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie,
przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wysta‑
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wach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe,
kojarzenie kontrahentów, doradztwo oraz pomoc w prowadze‑
niu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa
w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i eksper‑
tyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności
gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, do‑
radztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, pro‑
wadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekono‑
micznych, organizacyjnych, strategicznych i marketingowych, usługi
menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, re‑
krutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa
i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i ele‑
mentów komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycz‑
nych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych
w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych
zbiorach informatycznych, 36 usługi w zakresie zarządzania, admi‑
nistrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach
obrotu nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finan‑
sowe i ubezpieczeniowe, usługi wyceny mienia i majątku, sponso‑
rowanie finansowe, organizowanie funduszy na cele dobroczynne
i wspieranie kultury, 37 usługi budowlano‑remontowe, budownic‑
two specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, nadzór budow‑
lany, usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn
i urządzeń, usługi w zakresie obsługi pojazdów, 38 emisja progra‑
mów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie informacji
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków
komunikacji, poczta elektroniczna, usługi w zakresie udostępnia‑
nia i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych, usługi
w zakresie prowadzenia, administrowania i udostępniania interne‑
towych list i for dyskusyjnych, ogłoszenia elektroniczne, usługi te‑
lekomunikacyjne, wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych
oraz urządzeń do przesyłania informacji, 39 usługi w zakresie dys‑
trybucji energii elektrycznej, usługi transportowe, wynajmowanie
pojazdów i miejsc parkingowych, magazynowanie elektronicznych
nośników danych i/lub dokumentów, 40 usługi w zakresie wytwa‑
rzania energii elektrycznej, usługi w zakresie obróbki mechanicz‑
nej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych,
usługi w zakresie obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecz‑
nych i odpadów przemysłowych, recykling odpadków i odpadów,
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadze‑
nia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
42 prace badawczo‑rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy in‑
żynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz
sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Inter‑
net i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowy‑
mi (sieciowymi), utrzymywanie techniczne baz danych dostępnych
przez Internet i sieci komputerowe, konwersja danych i/lub doku‑
mentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo
budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo
w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, 43 usługi
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie miesz‑
kań i pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posie‑
dzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi medyczne
w pełnym zakresie, usługi w zakresie higieny i troski o urodę istot
ludzkich, 45 usługi w zakresie monitoringu systemów bezpieczeń‑
stwa i antywłamaniowych.

(111) 294745
(220) 2016 03 26
(151) 2016 12 13
(441) 2016 07 04
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.

(210) 454153

Nr 8/2017

(540) Energa Centrum Usług Wspólnych
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 26.11.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalno‑
ści gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadze‑
nie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pre‑
zentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/
lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz
inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych – przeznaczona
do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci kom‑
puterowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przy‑
gotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach,
prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarze‑
nie kontrahentów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji
i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z me‑
diami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public relations,
badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie
działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarzą‑
dzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej,
przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz
pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i za‑
rządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie planowania,
koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych, orga‑
nizacyjnych, strategicznych i marketingowych, usługi menedżerskie,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz
pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu,
pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwa‑
nie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie, transkrypcja i przetwa‑
rzanie danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych
baz danych i innych zbiorów informatycznych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach komputerowych,
komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
36 usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nie‑
ruchomości, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługi i pośrednictwo fi‑
nansowe, ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe,
usługi wyceny mienia i majątku, sponsorowanie finansowe, organizo‑
wanie funduszy na cele dobroczynne i wspieranie kultury, 37 usługi
budowlano
‑remontowe, budownictwo specjalistyczne, usługi in‑
stalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych i tele‑
komunikacyjnych, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
informacja budowlana, nadzór budowlany, usługi w zakresie insta‑
lacji, konserwacji oraz napraw maszyn i urządzeń, usługi w zakresie
obsługi pojazdów, 38 emisja programów telewizyjnych i radiowych,
łączność i przesyłanie informacji za pomocą Internetu i sieci kompute‑
rowych oraz innych środków komunikacji, poczta elektroniczna, usłu‑
gi w zakresie udostępniania i komunikacji za pomocą komunikatorów
internetowych, usługi w zakresie prowadzenia, administrowania
i udostępniania internetowych list i for dyskusyjnych, ogłoszenia elek‑
troniczne, usługi telekomunikacyjne, wynajmowanie urządzeń tele‑
komunikacyjnych oraz urządzeń do przesyłania informacji, 39 usłu‑
gi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, usługi transportowe,
wynajmowanie pojazdów i miejsc parkingowych, magazynowanie
elektronicznych nośników danych i/lub dokumentów, 40 usługi w za‑
kresie wytwarzania energii elektrycznej, usługi w zakresie obrób‑
ki mechanicznej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw
sztucznych, usługi w zakresie obróbki i przetwarzania materiałów
niebezpiecznych i odpadów przemysłowych, recykling odpadków
i odpadów, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, pro‑
wadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów,
zjazdów, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż rekla‑
mowe, 42 prace badawczo‑rozwojowe, badania techniczne, eksper‑
tyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projekto‑
wanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów
oraz sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konser‑
wacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworze‑
nie i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet
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i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi (sie‑
ciowymi), utrzymywanie techniczne baz danych dostępnych przez
Internet i sieci komputerowe, konwersja danych i/lub dokumentów
na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo budowla‑
ne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie
komputerów oraz sprzętu komputerowego, 43 usługi w zakresie tym‑
czasowego zakwaterowania, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń
na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, 44 usługi medyczne w pełnym zakresie,
usługi w zakresie higieny i troski o urodę istot ludzkich, 45 usługi w za‑
kresie monitoringu systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.

(111) 294746
(220) 2016 03 26
(151) 2016 12 13
(441) 2016 07 04
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Energa operator
(540)

(210) 454156

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 26.11.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalno‑
ści gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadze‑
nie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pre‑
zentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/
lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz
inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słow‑
nych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych – przezna‑
czona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sie‑
ci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie,
przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wysta‑
wach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe,
kojarzenie kontrahentów, doradztwo oraz pomoc w prowadze‑
niu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa
w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i eksper‑
tyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności
gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, do‑
radztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, pro‑
wadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekono‑
micznych, organizacyjnych, strategicznych i marketingowych, usługi
menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, re‑
krutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa
i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i ele‑
mentów komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycz‑
nych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych
w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych
zbiorach informatycznych, 36 usługi w zakresie zarządzania, admi‑
nistrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach
obrotu nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finan‑
sowe i ubezpieczeniowe, usługi wyceny mienia i majątku, sponso‑
rowanie finansowe, organizowanie funduszy na cele dobroczynne
i wspieranie kultury, 37 usługi budowlano‑remontowe, budownic‑
two specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, nadzór budow‑
lany, usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn
i urządzeń, usługi w zakresie obsługi pojazdów, 38 emisja progra‑
mów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie informacji
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków
komunikacji, poczta elektroniczna, usługi w zakresie udostępnia‑
nia i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych, usługi
w zakresie prowadzenia, administrowania i udostępniania interne‑
towych list i for dyskusyjnych, ogłoszenia elektroniczne, usługi te‑
lekomunikacyjne, wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych
oraz urządzeń do przesyłania informacji, 39 usługi w zakresie dys‑
trybucji energii elektrycznej, usługi transportowe, wynajmowanie
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pojazdów i miejsc parkingowych, magazynowanie elektronicznych
nośników danych i/lub dokumentów, 40 usługi w zakresie wytwa‑
rzania energii elektrycznej, usługi w zakresie obróbki mechanicz‑
nej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych,
usługi w zakresie obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecz‑
nych i odpadów przemysłowych, recykling odpadków i odpadów,
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadze‑
nia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
42 prace badawczo‑rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy in‑
żynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz
sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Inter‑
net i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowy‑
mi (sieciowymi), utrzymywanie techniczne baz danych dostępnych
przez Internet i sieci komputerowe, konwersja danych i/lub doku‑
mentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo
budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo
w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, 43 usługi
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie miesz‑
kań i pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posie‑
dzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi medyczne
w pełnym zakresie, usługi w zakresie higieny i troski o urodę istot
ludzkich, 45 usługi w zakresie monitoringu systemów bezpieczeń‑
stwa i antywłamaniowych .

(111) 294747
(220) 2016 03 30
(210) 454289
(151) 2017 01 30
(441) 2016 07 04
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) NORDICA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 294748
(220) 2016 03 31
(210) 454343
(151) 2017 01 30
(441) 2016 07 04
(732) Netmarble Games Corporation, Seul, KR.
(540) STONEAGE
(510), (511) 41 produkowanie oraz prezentowanie i dystrybuowanie
filmów animowanych, dystrybucja filmów animowanych, produkcja
i dystrybucja animowanych seriali telewizyjnych, produkcja animo‑
wanych programów telewizyjnych, usługi gier świadczonych onli‑
ne za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne, usługi gier
świadczonych online i dostępnych z sieci komputerowych, usługi
gier świadczonych w formie łączności miedzy terminalami kompute‑
rowymi oraz telefonami mobilnymi, informacja o imprezach rozryw‑
kowych, produkcja programów telewizyjnych, dostarczanie informa‑
cji online obejmującej gry komputerowe oraz udoskonalanie sprzętu
komputerowego i oprogramowania do gier, wypożyczanie sprzętu
do gier, dostarczanie online nieładowalnych publikacji elektronicz‑
nych, publikowanie on‑line nieładowalnych elektronicznych książek
oraz czasopism, organizowanie zawodów sportowych.
(111) 294749
(220) 2016 04 01
(210) 454373
(151) 2016 11 28
(441) 2016 07 04
(732) SIÓDMIAK ARTUR AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ, Gdańsk, PL.
(540) moloteka
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.04
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(510), (511) 41 organizowanie przyjęć, balów, bankietów, imprez
artystycznych, usługi organizowania i prowadzenia konferencji,
kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, koncertów, festiwali,
wystaw, zjazdów, imprez i zawodów sportowych, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi związane z orga‑
nizowaniem dyskotek, 43 prowadzenie restauracji i kawiarni, usługi
gastronomiczne, usługi przygotowania dań (żywność, napoje) na za‑
mówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na konferencje, szko‑
lenia, posiedzenia, przyjęcia towarzyskie.

(111) 294750
(220) 2016 04 01
(210) 454382
(151) 2017 02 07
(441) 2016 07 04
(732) SIEŃKO CZESŁAW, Mała Nieszawka, PL.
(540) Bydgoski Teatr Lalek Buratino
(510), (511) 41 tworzenie, organizowanie, prezentacja spektakli
i warsztatów teatralnych.
(111) 294751
(220) 2016 04 14
(210) 454809
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC SPÓŁKA JAWNA,
Kraków, PL.
(540) MIĘTOWY NOSOROŻEC
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety,
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazu‑
jące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji,
wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji
głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informa‑
tyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dys‑
kusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi
związane z portalami internetowymi, usługi poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, prze‑
kazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefo‑
nii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń
z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświe‑
tlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie
świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciar‑
nie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygo‑
towywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe,
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.
(111) 294752
(220) 2015 03 09
(210) 439915
(151) 2017 02 01
(441) 2015 06 22
(732) ZDEBEL KATARZYNA FIT DESIGN, Miasteczko Śląskie, PL.
(540) frog JUMPING
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 03.11.12, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 25 odzież sportowa, sportowe nakrycia głowy, 28 arty‑
kuły sportowe i gimnastyczne, przyrządy gimnastyczne, urządzenia
do uprawiania aerobiku, urządzenia do ćwiczeń kondycyjnych i siło‑
wych, sprzęt sportowy, sprzęt do fitness, trampoliny, 41 organizowa‑
nie i prowadzenie szkoleń dla trenerów z zakresu: gimnastyki, pro‑
wadzenia zajęć fitness, prowadzenia zajęć fitness z wykorzystaniem
trampoliny.
(111) 294753
(220) 2015 04 07
(151) 2015 12 15
(441) 2015 07 20
(732) NESPERTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, PL.

(210) 441103
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(540) SEMIHARDI
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 294754
(220) 2016 01 12
(210) 451232
(151) 2016 12 07
(441) 2016 04 11
(732) ALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) APTEKA Z MISIEM
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, czarny
(531) 03.01.14, 03.01.24, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 pro‑
dukty 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, środki odkażające,
35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowa‑
nie działalności gospodarczej, prace biurowe .
(111) 294755
(220) 2016 02 01
(210) 451893
(151) 2016 12 07
(441) 2016 05 09
(732) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AWERPIL
(510), (511) 5 antybiotyki, antykoncepcyjne środki chemiczne, an‑
tyseptyki, bakteriologiczne preparaty do celów medycznych i we‑
terynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów lecz‑
niczych, balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy diety,
biologiczne preparaty do celów medycznych, preparaty chemiczno
‑farmaceutyczne, cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty
do celów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów medycz‑
nych, 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, kap‑
sułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych,
kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kro‑
plach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające],
lotony do celów farmaceutycznych, środki przeciw migrenie, prepa‑
raty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, środki na‑
senne, środki na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne do od‑
chudzania, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub wetery‑
naryjnych, odżywcze suplementy diety, środki do leczenia oparzeń,
pastylki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych,
płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne prze‑
ciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny
do przemywania pochwy, pomady do celów medycznych, prepa‑
raty medyczne na porost włosów, preparaty do leczenia trądziku,
preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub wetery‑
naryjnych, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, przylep‑
ne plastry, przylepne taśmy do celów medycznych, samoprzylepne
plastry, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, szczepionki, środki przeciwko pasożytom
przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, che‑
miczne preparaty dla testów ciążowych, trawienne środki do celów
farmaceutycznych, leki uspokajające, wazelina do celów leczniczych,
preparaty witaminowe, woda utleniona do celów medycznych, leki
wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemow‑
ląt, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno‑
ści gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodar‑
czą, 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,
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prace badawczo‑rozwojowe dla osób trzecich, usługi świadczone
przez laboratoria naukowe, projektowanie opakowań.

(111) 294756
(220) 2016 02 17
(210) 452437
(151) 2016 12 09
(441) 2016 05 23
(732) GÓRZNY BARTŁOMIEJ BG CONSULTING, Warszawa, PL.
(540) EDUKACJA ŻYWIENIOWA.PL
(540)
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(732) GIL MACIEJ EVOLUTION, Gniszewo, PL.
(540) lemoniadowy rower
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, zielony, szary
(531) 05.07.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 rowery i wózki inwalidzkie, motorowery, skutery, mo‑
tocykle .
(531) 11.01.02, 11.01.03, 11.01.04, 11.01.05, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkoleń],
publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, 45 doradztwo
w zakresie własności intelektualnej.
(111) 294757
(220) 2016 03 08
(210) 453294
(151) 2016 12 30
(441) 2016 06 06
(732) BRAND 24 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Brand24
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowe, prace biurowe, agencje
informacji handlowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarcze, komputerowe zarządzanie
plikami, marketing, sortowanie danych w bazach komputerowych,
statystyczne zestawienia, udzielanie licencji na towary i usługi dla
osób trzecich (zarobkowe zarządzanie w zakresie-), wyszukiwanie in‑
formacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi, 38 przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu do baz
danych, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, dostarczanie [opra‑
cowywanie] wyszukiwarek internetowych, tworzenie i utrzymywa‑
nie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca
na serwerach [strony internetowe], usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informa‑
tyki, wzornictwo przemysłowe .
(111) 294758
(220) 2016 03 09
(151) 2016 12 14
(441) 2016 06 20
(732) BAUMATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) B
(540)

(210) 453350

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalo‑
we, konstrukcje metalowe, 37 budownictwo, budowa pawilonów
i sklepów targowych, wynajem sprzętu budowlanego, murowa‑
nie, 42 opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
budynków.
(111) 294759
(151) 2016 12 23

(220) 2016 05 02
(441) 2016 08 01

(210) 455869

(111) 294760
(220) 2016 04 08
(210) 454603
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 18
(732) PONIKOWSKI SEBASTIAN PROLINE, Mirków, PL.
(540) ZENPC
(510), (511) 9 aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry, akumu‑
latory elektryczne, sygnalizatory akustyczne, alarmy, alarmy antywła‑
maniowe, alarmy pożarowe, alidady, alkoholomierze, amperomierze,
analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny, antykatody, apa‑
ratura i przyrządy dla chemii, aparaty fotograficzne, aparaty kinema‑
tograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, aper‑
tometry stosowane w optyce, urządzenia i przyrządy stosowane
w astronomii, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automaty bi‑
letowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory ni‑
skiego ciśnienia w oponach pojazdów, automatyczne wyłączniki cza‑
sowe, balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie
anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elek‑
tryczne do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, beta‑
trony, bezpieczniki, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, bły‑
skowe żarówki do lamp, boje do oznakowania torów wodnych, boje
sygnalizacyjne, brzęczyki, busole, buty chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, celki akumulatorowe, celowniki foto‑
graficzne, cewki dławikowe, cewki elektromagnetyczne, cewki elek‑
tryczne, chipy, chipy z kodem DNA, chromatografy do celów labora‑
toryjnych, chronografy, ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond,
cyklotrony, czasomierze do gotowania jajek, częstotliwościomierze,
czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki poziomu paliwa, czujniki znaczni‑
ków, czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycz‑
nych, dalekopisy, dalmierze, densymetry, densytometry, aparatura
do destylacji stosowana do celów naukowych, diody świecące, urzą‑
dzenia elektryczne stosowane do dozorowania, urządzenia do dozo‑
wania, drogowe światła sygnalizacyjne, drukarki komputerowe, drut
miedziany izolowany, drut topikowy, druty elektryczne, druty telefo‑
niczne, druty telegraficzne, aparatura do dyfrakcji, dyktafony, dyna‑
mometry, dyskietki, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski
optyczne, dystrybutory dysków komputerowych, dysze wylotowe
do węży pożarniczych, dzwonki jako urządzenia ostrzegające,
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji
dźwięku, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, ekrany, ekrany fluoryzu‑
jące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysło‑
wych, elektrolizery, elektroniczne pióra świetlne, elektryczne instala‑
cje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno‑sterujące,
elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy, ergometry, etui
na okulary, etui na binokle, elektroniczne etykietki na towarach, falo‑
mierze, wykrywacze fałszywych monet, filmy naświetlone, filmy ani‑
mowane i rysunkowe, urządzenia do montażu filmów kinematogra‑
ficznych, filmy kinematograficzne naświetlone, filtry mieszczące się
w tej klasie, urządzenia i przyrządy stosowane w fizyce, suszarki
do klisz fotograficznych, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrzą‑
dy i aparaturę fotograficzną, kryształy jako galenity, galwanometry,
gaśnice, gazometry, geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze,
gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne, gogle do uprawiania
sportu, gramofony, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki
alarmowe ostrzegawcze, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki
sygnalizacyjne, hełmy żołnierskie, hologramy, igły gramofonowe,
urządzenia do wymiany igły gramofonowej, induktory, inkubatory
dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne
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do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje try‑
skaczy przeciwpożarowych, interfejsy komputerowe, iskrochrony,
kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne, kable rozru‑
chowe do silników, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wi‑
deo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki
ratunkowe, karkasy dla cewek elektrycznych, karty magnetyczne za‑
kodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety
wideo, kasety wideo z grami, kaski jeździeckie, kaski ochronne, kaski
ochronne dla uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomie‑
rze jako przyrządy pomiarowe, klawiatury komputerowe, koce stra‑
żackie, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki
magnetyczne, kolektory elektryczne, kola ratunkowe, kombinezony
dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, komory dekom‑
presyjne, dyski kompaktowe, komparatory, kompasy, kompasy okrę‑
towe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery
przenośne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura elek‑
tryczna do komutacji, komutatory, kondensatory elektryczne, kon‑
densatory optyczne, przyrządy do kosmografii, miarki stosowane
w krawiectwie, krokomierze, kuwety fotograficzne, kwasomierze,
kwasomierze do akumulatorów, odzież przeznaczona do użycia w la‑
boratoriach, laktodensymetry, laktometry, lampy błyskowe, lampy
ciemniowe, lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe, lam‑
py rentgenowskie nie do celów medycznych, lampy wyładowcze
elektryczne inne niż do oświetlenia, lasery nie do celów medycznych,
latarnie magiczne, latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepko‑
ściomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotowe, liczy‑
dła, linijki jako przyrządy pomiarowe, linki do pionów, liny do sond,
Logi jako instrumenty pomiarowe, lornetki, lunety celownicze
do broni palnej, lupy, lusterka optyczne, lustra do kontroli pracy, łącz‑
niki elektryczne, magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetofony ta‑
śmowe, magnetowidy, magnetyczne karty identyfikujące, magne‑
tyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny
reanimacyjne, maski do nurkowania, maski do oddychania inne niż
do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do anten bez‑
przewodowych, maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji
elektrycznych, meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uru‑
chamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizo‑
rów, megafony, membrany akustyczne, membrany do aparatury na‑
ukowej, miarki mieszczące się w tej klasie, miarki ciesielskie, miary,
mierniki czasu naświetlania, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory,
mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory jako sprzęt komputero‑
wy, monitory jako programy komputerowe, monitory ekranowe, my‑
szy jako urządzenia wskazujące, nadajniki, nadajniki sygnałów elek‑
tronicznych, naklejki termo czułe, nie do użytku medycznego,
nakolanniki dla robotników, napędy dysków do komputera, neony
reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwe‑
latory, niwelatory jako poziomnice, przyrządy do ustalania linii pozio‑
mej, noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemnio‑
wych, notesy elektronicznie, obciążenia do urządzeń świetlnych,
obciążniki do sond, obiektywy, obiektywy do astrofotografii, obwo‑
dy drukowane, ochraniacze przed udarem napięciowym, ochrania‑
cze zębów, odbiorniki mieszczące się w tej klasie, przyrządy do po‑
miaru odległości, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD,
odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa
do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem, odzież
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, prze‑
łączniki, ogniwa, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ogra‑
niczniki (elektryczność), ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, łań‑
cuszki do okularów, okulary, okulary przeciwoślepieniowe, okulary
przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki elektryczne, oprawki
do okularów, oprawki do binokli, oprogramowanie do gier kompute‑
rowych, oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne nośniki
danych, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne, oscylo‑
grafy, osłony azbestowe dla strażaków, osłony końcówek elektrycz‑
nych, osłony obiektywów, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabez‑
pieczające twarze robotników, osobiste urządzenia stereofoniczne,
ozonizatory, pachołki drogowe, pamięci komputerowe, pamięci ze‑
wnętrzne USB, parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne niż do sie‑
dzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy ratunkowe,
peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych, pierścienie kali‑
brujące, binokle, piorunochrony, pipety, pirometry, plandeki ratow‑
nicze, planimetry, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórko‑
wego, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
plotery, płytki dla układów scalonych, płytki z obwodami drukowa‑
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nymi, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty fonograficzne,
pochylomierze, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod
nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki na szkła kontakto‑
we, pojemniki na płytki mikroskopowe, pokrowce na laptopy, polary‑
metry, naczynia szklane stosowane do pomiarów, pompy strażackie,
powłoki kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów
elektrycznych, poziomnice, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki,
prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory, programy
komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy sterują‑
ce komputerowe, nagrane, prostowniki, prostowniki prądu, przyrzą‑
dy i urządzenia do tworzenia próby materiałowych, próżniomierze,
pryzmaty, przeglądarki jaj, przekaźniki elektryczne, przełączniki elek‑
tryczne, przemienniki, inwertory, przenośne odtwarzacze mediów,
przenośny radiowy sprzęt nadawczo‑odbiorczy, przetwornice elek‑
tryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody
elektryczne, przewody magnetyczne, przezrocza, ramki do przezro‑
czy fotograficznych, przyciski do dzwonków, przyrządy do pomiarów
geodezyjnych, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy
do wyznaczania azymutu, przyrządy matematyczne, przyrządy me‑
teorologiczne, przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne,
przyrządy pomiarowe, przysłony fotograficzne, publikacje elektro‑
niczne, pulpity rozdzielcze, puszki przełącznikowe, radary, ramki cy‑
frowe do zdjęć, rastry do fotograwiury, refraktometry, refraktory, re‑
gulatory napięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów,
regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi dla po‑
jazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, retorty, ręka‑
wice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nurków,
rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów
przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, rękaw lotni‑
skowy do wskazywania kierunku wiatru, różdżki dla różdżkarzy, rurki
kapilarne, rurki Pitota, rzutniki do slajdów, sacharometry, satelity
do celów naukowych, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki za‑
bezpieczające przed wypadkami, skanery, skarpetki podgrzewane
elektrycznie, przyrządy do mierzenia grubości skóry, skrzynki
do przyłączy, skrzynki na baterie, skrzynki rozdzielcze, słuchawki
na uszy, słuchawki telefoniczne, zestawy soczewek, soczewki korek‑
cyjne, soczewki optyczne, solomierze, sonary, maszyny i urządzenia
do sondowania, sondy do testowania układów scalonych, sondy
próżniowe, sondy do celów naukowo‑badawczych, spektrografy,
spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze,
sprzęgacze akustyczne, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegra‑
ficzny, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statki pożarni‑
cze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki do re‑
tort, stoliki miernicze, stroboskopy, styki elektryczne, suszarki klisz,
suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mecha‑
niczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania
i kontroli pojazdów, syreny, szafki na głośniki, szafy grające, szafy
rozdzielcze, szalki Petriego, szkła kontaktowe, szkła optyczne, szkło
optyczne, szkło pokryte powłoką przewodzącą elektryczność, sznu‑
reczki do okularów, szpule fotograficzne, szyldy mechaniczne, szyldy
świecące, ściemniacze światła elektryczne, śruby mikrometryczne
do instrumentów optycznych, światła błyskowe, tablice ogłoszeń
elektroniczne, tablice połączeń, tablice rozdzielcze, tablice sterowni‑
cze, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laborato‑
ryjne, tachometry, taksometry, taktomierze, tarcze odblaskowe no‑
szone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy
do czyszczenia głowic, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magne‑
tyczne, taśmy wideo, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony
przenośne, telegrafy, telekopiarki, teleskopy, teodolity, termometry
nie do celów medycznych, termostaty, termostaty do pojazdów, tor‑
by do laptopów, totalizatory, transformatory elektryczne, transfor‑
matory podnoszące napięcie, translatory elektroniczne kieszonko‑
we, transpondery, tranzystory, tratwy ratunkowe, triody napięciowe,
trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trójnogi do apa‑
ratów fotograficznych, trzepaczki strażackie, tuby do głośników, tuby
głosowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, tworniki, tyczki, łaty,
tygle probiercze do kupelacji, uchwyty do telefonów, komórkowych,
układy scalone, urynometry, urządzenia antyinterferencyjne, urzą‑
dzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia do ana‑
lizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do automa‑
tycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów,
urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do de‑
stylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do fakturowania, urzą‑
dzenia do fermentacji, urządzenia do fotokopiowania, urządzenia
do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do katodo‑
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wania używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia
do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do kontroli stemplowania
korespondencji pocztowej, urządzenia do liczenia i sortowania pie‑
niędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urzą‑
dzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do na‑
mierzania dźwięku, urządzenia do nauczania, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej przed wy‑
padkami, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddy‑
chania, urządzenie do oddychania pod wodą, urządzenia do odtwa‑
rzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości, urządzenia
do powiększania, urządzenia do przelewania, przepompowania tle‑
nu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowa‑
nia dźwięku, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czaso‑
wych, urządzenia do rozmagnesowywania taśm magnetycznych,
urządzenia do rysowania wykrojów krawieckich, urządzenia do ste‑
reoskopii, urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, urządzenia
do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji mor‑
skiej, urządzenia do ważenia, urządzenia do wyważania, urządzenia
do zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, urządzenia
do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalne‑
go sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowa‑
nia zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego
zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia heliograficzne, urządzenia i in‑
stalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich nie do celów me‑
dycznych, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy
do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia
i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządze‑
nia jonizujące nie do powietrza i wody, urządzenia kadrujące do prze‑
zroczy, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, urządzenia podpo‑
wiadające dla prezenterów telewizyjnych, urządzenia pomiarowe,
urządzenia projekcyjne, urządzenia radiologiczne do celów przemy‑
słowych, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urządze‑
nia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed pro‑
mieniowaniem nie do celów medycznych, urządzenia zawierające
wizjery optyczne, wagi, wagi do listów, wagi laboratoryjne, wagi po‑
mostowe, walizeczki z przyborami do autopsji, wariometry, węże ga‑
śnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizje‑
ry do drzwi, woltomierze, wozy strażackie, wskaźniki ciśnienia,
wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące
światło, wskaźniki ilości, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędko‑
ści, wskaźniki strat elektrycznych, wskaźniki temperatury, wyjścia
bezpieczeństwa, wykrywacze jako detektory, wykrywacze dymu,
wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub
wojsku, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wyro‑
by optyczne, wysokościomierze, wyzwalacze migawek, wzmacnia‑
cze, wzmacniacze lampowe, wzorniki jako przyrządy pomiarowe,
wzorniki (sprawdziany), zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zaci‑
ski przewodów, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania,
zawory elektromagnetyczne, filmy do zdjęć rentgenowskich naświe‑
tlonych, zdjęcia rentgenowskie inne niż do celów medycznych, zega‑
ry kontrolne, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów
punktowych, zespoły nadawcze, zestawy głośnomówiące do telefo‑
nów, złącza radarowe, złącza optyczne, złącza do telefonów, złącza
do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złączki, znaki dro‑
gowe świecące lub mechaniczne znaki nawigacyjne świetlne, 16 ad‑
resarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki,
akwaforty, akwarele, albumy, almanachy, arkusze z wiskozy do zawi‑
jania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze, atla‑
sy, atrament, atrament korektorski, bibuły, bielizna stołowa papiero‑
wa, bilety, biurowe maszyny do stemplowania, bloczki do pisania,
bloki listowe, bloki rysunkowe, błony z tworzyw sztucznych do pale‑
tyzacji, broszury, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania,
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorą‑
giewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa, cyfry, cyrkle
kreślarskie, czasopisma, czcionki, czcionki drukarskie, czcionki ze sta‑
li, deski kreślarskie, diagramy, dozowniki taśmy przylepnej, zestawy
drukarskie przenośne, drukowane publikacje, dziurkacze, ekierki,
emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylne‑
go, figurki z papieru mâché, filtry do kawy papierowe, flamastry, folia
z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw sztucznych
z pęcherzykami powietrza, formularze, formy do gliny modelarskiej,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie, fotograwiura, fran‑
kownice do użytku biurowego, futerały na szablony, galwanotypy,
gazety, glina do modelowania, globusy ziemskie, gluten do papieru
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lub do użytku domowego, grafity do ołówków, grzebienie marmur‑
kowe, gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort,
indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka maszynowa, kalka płócienna,
kalka techniczna, kalkomanie, wpuszczane w pulpit kałamarze, kała‑
marze stojące, kamienie atramentowe, kamienie litograficzne, kartki
z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej, karty, karty do kolek‑
cjonowania inne niż do gier, karty indeksowe, karty muzyczne z ży‑
czeniami, karty pocztowe, kaszty, ramy zecerskie, katalogi, klamry,
zaciski do papieru, klawisze do maszyn do pisania, kleje do materia‑
łów papierniczych lub do użytku domowego, kleje do papieru lub
do użytku domowego, klej rybi do papieru lub do użytku domowe‑
go, kokardy papierowe, komiksy, urządzenia do stemplowania ko‑
pert biurowych, koperty, koperty na butelki, korektory w płynie, ko‑
rektory w taśmie, kosze na listy, kreda do litografii, kreda do pisania,
kreda do znakowania, kreda krawiecka, krzywiki, książeczki, książki,
kulki do piór kulkowych, kuwetki na farbę, lak do pieczętowania,
urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, linij‑
ki dla drukarzy, linijki rysownicze, litograficzne dzieła sztuki, litogra‑
fie, łupkowe tabliczki do pisania, magazyny, malarstwo oprawione
lub nie, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania
do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków, elektrycz‑
ne lub nie, maszyny do pisania, materiały do introligatorstwa, mate‑
riały do modelowania, materiały do nauczania, materiały do rysowa‑
nia, materiały drukowane, materiały filtracyjne papierowe, materiały
klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały
piśmienne, materiały powłokowe wykonane z krochmalu lub skrobi,
matryce do druku ręcznego, miseczki na farby dla artystów malarzy,
modele, makiety architektoniczne, naklejki adresowe, nalepki, na‑
klejki, nawilżacze, biurowe nawilżacze do powierzchni klejących,
niszczarki dokumentów do użytku biurowego, notatniki, notesy
podręczne, noże do papieru, numeratory, obrazy, obrusy papierowe,
obsadki, uchwyty do piór, obsadki do piór, obwoluty na luźne kartki,
obwoluty papierowe na dokumenty, ochrona gumowa na palce, od‑
ciskarki do kart kredytowych nieelektryczne, okładki, obwoluty,
okładki na czeki, okładki na paszporty, okólniki, oleodruki, ołówki,
ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opakowania do butelek
z tektury lub papieru, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów
do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatek do pieczętowania
listów, oprawy, oprawy do ołówków, osłony na doniczki z papieru,
palety dla malarzy, pantografy, kasetki ozdobne na papeterie, papier,
papier do elektrokardiografów, papier do maszyn rejestrujących, pa‑
pier do pisania, papier do radiogramów, papier do zawijania, papier
filtracyjny, papier mâché, papierowe maty na siedzenia, papierowe
podstawki pod karafki, papier parafinowy, papier pergaminowy, pa‑
pier przebitkowy, papier srebrny, papier świecący, papier toaletowy,
papier w arkuszach, papier Xuan, papier z miazgi drzewnej, pasma
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, pasta
do modelowania, pastele, perforatory biurowe, pędzle, pudełka
na pieczęcie, stemple, pieczęcie, pinezki, pióra, pióra wieczne, pióra
ze stali, piórka do rysowania, piórniki, wzorce pismo do kopiowania,
plansze, płytki grawerskie, plany, płótno do malarstwa, płótno intro‑
ligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno nasą‑
czone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumen‑
tów, płytki adresowe do adresarek, płyty matrycowe, podpórki
do utrzymywania książek w pozycji pionowej, podpórki ręki dla ma‑
larzy, podręczniki, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki
pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, poduszki nasączo‑
ne tuszem, pojemniki na śmietanę papierowe, pokrowce do druka‑
rek z materiałów nietekstylnych, portrety, powielacze, prospekty,
próbki biologiczne do mikroskopów, przebitki, przezrocza, przybory
do pisania, zestawy przyborów do pisania, przybory do wycierania
tablic do pisania, przybory szkolne, przyciski do papieru, przykładni‑
ce kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, pudel‑
ka kartonowe lub papierowe, pudełka na farby, pudła tekturowe
na kapelusze, ramki do fotografii, rejestry, księgi główne, reprodukcje
graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki
do taśm barwiących, rozaria domowe, rozkłady, repertuary godzino‑
we, rury tekturowe, ryciny, rylce do kopiowania rysunków, rysiki, ry‑
sunki, zestawy rysunkowe, segregatory, serwetki papierowe do de‑
makijażu, serwety na stół papierowe, skrobaki wymazujące biurowe,
skrobia do celów papierniczych lub do użytku domowego, spinacze
biurowe, spinacze do banknotów, spinacze do papieru, stalówki, sta‑
lówki ze złota, steatyt, stemple, stemple do pieczętowania, stojaki
na stemple, suszki do piór, szablony, szablony jako artykuły piśmien‑
ne, szczotki do pisania, szczotki malarskie, sznurek introligatorski,
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sztalugi malarskie, sztychy, ryty, szufelki do składu typograficznego,
szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śpiewniki, tablice
arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru,
tablice szkolne, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tarcze wyma‑
zujące, taśma klejąca, taśmy, taśmy do maszyn do pisania, taśmy ela‑
styczne do użytku biurowego, taśmy lub karty papierowe do zapisu
programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem, taśmy nasą‑
czone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy papierowe, taśmy
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy
samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
teczki, skoroszyty, teczki na dokumenty, temperówki do ołówków,
elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów pi‑
śmiennych, tkaniny introligatorskie, torby na śmieci, torebki do goto‑
wania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe w kształcie stożka, trój‑
kąty kreślarskie, tusz, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty
do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia i maszyny
do introligatorstwa, urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia
ręczne do etykietowania, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki
do maszyn do pisania, wierszowniki, winkielaki, numeratory, aparaty
do wykonywania winiet, wkładki papierowe do szuflad, perfumowa‑
ne lub nie, wkłady atramentowe do piór, wosk do modelowania
nie do celów stomatologicznych, wskaźniki nieelektryczne, wycinki
histologiczne, wydruki graficzne, wykroje do wykonywania odzieży,
wyroby przeznaczone do wymazywania, wyroby z kartonu, wzornice
perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory
do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek,
karty, zawiadomienia, zeszyty, znaczki pocztowe, zszywacze, zszyw‑
ki biurowe.
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(510), (511) 29 cebula konserwowana, chrupki owocowe, czipsy od‑
tłuszczone, czosnek konserwowy, daktyle, nieżywy drób, nieżywa
dziczyzna, fasolka konserwowa, filety rybne, galaretki jadalne, gala‑
retki mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowe, homary nie‑
żywe, pasta z ciecierzycy‑humus, jaja, zupy jarzynowe (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 nie‑
żywe, nieżywe krewetki różowe, krokiety, nieżywe langusty, owoce
lukrowane, małże nieżywe, miąższ owoców, mięso, ekstrakty mię‑
sne, mięso konserwowane, mięso solone, migdały spreparowane,
mrożone owoce, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty, ostrygi
nieżywe, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce lukro‑
wane, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sa‑
łatki owocowe, skórki owocowe, pasta z kabaczka, pasta z oberżyny,
pestki słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane, podpuszczka, sok po‑
midorowy, przecier jabłkowy, przeciery warzywne, przekąski na ba‑
zie owoców, pulpa owocowa (miazga owocowa), pyłki kwiatowe jako
żywność, raki nieżywe, soczewica konserwowana, soja konserwowa‑
na spożywcza, soki roślinne do gotowania, solone mięso, sos żurawi‑
nowy, szynka: pasta z ziarna sezamowego‑tahini, trufle konserwowe,
warzywa gotowane, warzywa konserwowe, warzywa suszone, wa‑
rzywa w puszkach, warzywne sałatki, wątroba, pasztet z wątróbki,
wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, zupy, składniki do sporzą‑
dzania zup, zupy jarzynowe (przetwory), 30 anyż, cheeseburgery,
gęsty sos przyprawa‑chutney, galaretki owocowe (słodycze), kapa‑
ry, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, mięsne sosy,
mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, paszteciki: pierogi z na‑
dzieniem mięsnym‑pielmieni, pierożki ravioli, pizze, placki, sosy z po‑
midorów, sajgonki, sosy do sałatek, sosy mięsne, sosy pomidorowe,
sosy sałatkowe, sushi, sałatka z kuskus tabule, tarty z owocami, piero‑
gi z nadzieniem‑wareniki, zioła konserwowe (przyprawy), 31 buraki,
cebula świeża (warzywa), sałata‑cykoria, dynie, groch świeży, grzyby
świeże, jagody (owoce), kabaczki, karczochy świeże, kasztany jadalne
świeże, korzenie jadalne, kukurydza, makuchy, małże żywe, migdały
owoce, ogórki świeże, oliwki świeże, otręby zbożowe, owoce cytru‑
sowe, świeże owoce, świeże warzywa, wodorosty spożywcze dla lu‑
dzi lub zwierząt, zioła ogrodowe świeże.
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(111) 294762
(220) 2016 04 06
(210) 454480
(151) 2017 02 15
(441) 2016 07 18
(732) PRZETWÓRNIA MIĘSA KAMIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) Kamiński Wehikuł smaku
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, jasnobrązowy
(531) 17.01.01, 17.01.02, 17.01.09, 25.01.01, 25.01.15, 25.01.19, 26.11.01,
26.11.08, 27.05.01, 27.07.23, 29.01.13
(510), (511) 29 sery, mięso, wędliny, 30 pieczywo, słodycze, 31 wa‑
rzywa, owoce, 32 napoje bezalkoholowe, 33 alkohole, napoje alko‑
holowe.
(111) 294763
(220) 2016 04 06
(210) 454521
(151) 2016 12 07
(441) 2016 07 18
(732) FABRYKA COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa, PL.
(540) LA GRANDE VODKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 294764
(220) 2016 04 07
(210) 454540
(151) 2017 02 06
(441) 2016 07 18
(732) CHEMA‑ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY, Rzeszów, PL.
(540) ENDOXAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczni‑
czych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystycz‑
ne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy.
(111) 294765
(220) 2016 04 11
(151) 2017 02 23
(441) 2016 07 18
(732) MAES ANNA MLP, Żabostowo, PL.
(540) KLOPSY ZDROWY FAST FOOD
(540)

(210) 454621

(531) 11.01.01, 11.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 29 konserwy mięsne, mięso, soczewica konserwowa‑
na, soja konserwowana spożywcza, warzywa gotowane, warzywne
sałatki, zupy, żywność przygotowywana z warzyw, żywność przy‑
gotowywana z mięsa mielonego, 43 bary szybkiej obsługi, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe,
usługi mobilnych) gastronomii (food truck’i) wypożyczanie konstruk‑
cji przenośnych.
(111) 294766
(220) 2016 04 14
(210) 454759
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) coolcandy
(510), (511) 29 nabiał, mleko, produkty mleczne, produkty mlecz‑
ne do produkcji lodów, bita śmietana, oleje i tłuszcze jadalne, oleje
i tłuszcze jadalne do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snac‑
ków, przetworzone orzechy, ziarna i nasiona, przekąski z orzechów,
ziaren i nasion, suszone, solone, przyprawione, prażone orzechy,
ziarna i nasiona, prażone migdały, preparowane, przetworzone
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i kandyzowane migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowa‑
ne orzechy, ziarna i nasiona, owoce suszone i kandyzowane, mrożo‑
ne owoce, lukrowane owoce, chrupki owocowe, owocowe chipsy,
skórki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy odtłuszczone, chipsy
ziemniaczane, napoje z produktów mlecznych, 30 słodycze, słody‑
cze do ssania, słodycze ozdobne na choinkę, bożonarodzeniowe,
wielkanocne, walentynkowe i inne okazjonalne, wyroby cukiernicze,
pierniki, ciastka, ciasta, biszkopty, brioszki, chałwa, chipsy zbożowe,
gofry, herbatniki, krakersy, suchary, wafle, cukierki, cukierki miętowe,
karmelki, pastylki, pomadki, czekolada, wyroby czekoladowe, czeko‑
ladki twarde i nadziewane, pralinki, lizaki, lody, sosy do lodów i dese‑
rów, marcepan, musy czekoladowe i deserowe, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcorn, przeką‑
ski zbożowe, wyroby czekoladowe i cukiernicze na bazie prażonych,
preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion, ziaren,
migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich, arachidowych,
kokosowych, rodzynków, owoców kandyzowanych i suszonych,
orzechy, migdały, ziarna i nasiona w polewie, dekoracje cukiernicze
do ciast, galaretki owocowe, żelki, kuwertura, posypki cukrowe, po‑
sypki czekoladowe, lody, mrożone jogurty, sorbety, mrożone dese‑
ry na bazie kawy lub soków owocowych, napoje mrożone na bazie
kakao, czekolady, kawy, wata cukrowa, 32 napoje mrożone na bazie
owoców, napoje mrożone gazowane, 35 usługi sprzedaży detalicz‑
nej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu
(sprzedaż on‑line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: nabiału, mleka,
produktów mlecznych, produktów mlecznych do produkcji lodów,
bitej śmietany, olejów i tłuszczów jadalnych, olejów i tłuszczów ja‑
dalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, prze‑
tworzonych orzechów, ziaren i nasion, przekąsek z orzechów, ziaren
i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych, prażonych orzechów,
ziaren i nasion, prażonych migdałów, preparowanych, przetworzo‑
nych i kandyzowanych migdałów, preparowanych, przetworzonych
i kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, owoców suszonych
i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowanych owoców, chru‑
pek owocowych, owocowych chipsów, skórek owocowych, chrupek
ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych, chipsów ziemniaczanych,
napojów z produktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, sło‑
dyczy ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych,
walentynkowych i innych okazjonalnych, wyrobów cukierniczych,
pierników, ciastek, ciast, biszkoptów, brioszków, chałw, chipsów zbo‑
żowych, gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków,
cukierków miętowych, karmelków, pastylek, pomadek, czekolady,
wyrobów czekoladowych, czekoladek twardych i nadziewanych, pra‑
linek, lizaków, lodów, marcepana, soków do lodów i deserów, musów
czekoladowych i deserowych, napojów czekoladowych z mlekiem,
napojów kakaowych z mlekiem, napojów kawowych z mlekiem, na‑
pojów na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcornu, przeką‑
sek zbożowych, wyrobów czekoladowych i cukierniczych na bazie
prażonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych na‑
sion, ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich,
arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowanych
i suszonych, orzechów, migdałów, ziaren i nasion w polewie, deko‑
racji cukierniczych do ciast, galaretek owocowych, żelek, kuwertury,
barwników spożywczych, posypek cukrowych, posypek czekolado‑
wych, lodów, mrożonych jogurtów, sorbetów, mrożonych deserów
na bazie kawy lub soków owocowych, napojów mrożonych na bazie
kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców, na‑
pojów mrożonych gazowanych, waty cukrowej, zarządzanie sklepa‑
mi: detalicznymi, hurtowymi. Internetowymi, promocja, marketing,
reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie
targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub rekla‑
mowych.

(111) 294767
(220) 2016 04 14
(210) 454760
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) Palm Beach Ice
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży lodów, jogurtu mrożonego,
sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owoco‑
wych, płynów, maszyny i urządzenia do przetwarzania żywności,
maszyny i urządzenia do lodów, przemysłowe maszyny do produkcji
lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów, mrożonych deserów na bazie
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kawy lub soków owocowych, płynów, waty cukrowej, popcornu, pra‑
żonych migdałów, orzechów, ziaren, nasion, preparowanych, prze‑
tworzonych, kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, 11 urządze‑
nia i maszyny do produkcji lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów,
mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych, płynów,
urządzenia i maszyny do dozowania napojów mrożonych na bazie
kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców, na‑
pojów mrożonych gazowanych, lodów, mrożonego jogurtu, sorbe‑
tów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych, pły‑
nów, urządzenia i maszyny chłodnicze i chłodnie, urządzenia
i maszyny do chłodzenia i zamrażania płynów, pojemniki chłodzące,
pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, witryny chłodzące, szafy
chłodnicze, zamrażarki, aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnicze
lady, lodówki, urządzenia i maszyny do produkcji waty cukrowej,
urządzenia i maszyny do produkcji popcornu, urządzenia i maszyny
do gotowania i prażenia migdałów, orzechów, nasion i ziaren, urzą‑
dzenia i maszyny do produkcji prażonych migdałów, orzechów, zia‑
ren, nasion, urządzenia i maszyny do produkcji preparowanych, prze‑
tworzonych, kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, gofrownice,
29 nabiał, mleko, produkty mleczne, produkty mleczne do produkcji
lodów, bita śmietana, oleje i tłuszcze jadalne, oleje i tłuszcze jadalne
do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, przetworzone
orzechy, ziarna i nasiona, przekąski z orzechów, ziaren i nasion, suszo‑
ne, solone, przyprawione, prażone orzechy, ziarna i nasiona, prażone
migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane migdały, pre‑
parowane, przetworzone i kandyzowane orzechy, ziarna i nasiona,
owoce suszone i kandyzowane, mrożone owoce, lukrowane owoce,
chrupki owocowe, owocowe chipsy, skórki owocowe, chrupki ziem‑
niaczane, chipsy odtłuszczone, chipsy ziemniaczane, napoje z pro‑
duktów mlecznych, 30 słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdob‑
ne na choinkę, bożonarodzeniowe, wielkanocne, walentynkowe
i inne okazjonalne, wyroby cukiernicze, pierniki, ciastka, ciasta, bisz‑
kopty, brioszki, chałwa, chipsy zbożowe, gofry, herbatniki, krakersy,
suchary, wafle, cukierki, cukierki miętowe, karmelki, pastylki, pomad‑
ki, czekolada, wyroby czekoladowe, czekoladki twarde i nadziewane,
pralinki, lizaki, lody, sosy do lodów i deserów, marcepan, musy czeko‑
ladowe i deserowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady,
herbaty, kakao, kawy, popcorn, przekąski zbożowe, wyroby czekola‑
dowe i cukiernicze na bazie prażonych, preparowanych, przetworzo‑
nych, kandyzowanych nasion, ziaren, migdałów, orzechów, orze‑
chów laskowych, włoskich, arachidowych, kokosowych, rodzynek,
owoców kandyzowanych i suszonych, orzechy, migdały, ziarna i na‑
siona w polewie, dekoracje cukiernicze do ciast, galaretki owocowe,
żelki, kuwertura, posypki cukrowe, posypki czekoladowe, lody, mro‑
żone jogurty, sorbety, mrożone desery na bazie kawy lub soków
owocowych, napoje mrożone na bazie kakao, czekolady, kawy, wata
cukrowa, 31 kukurydza, orzechy, orzechy laskowe, arachidowe, mig‑
dały, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, napoje owocowe, soki owoco‑
we, nektary owocowe, wyciągi z owoców, koktajle, syropy do napo‑
jów, kawy, drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty
do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do na‑
pojów, ekstrakty do napojów, napoje mrożone na bazie owoców,
napoje mrożone gazowane, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurto‑
wej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprze‑
daż on‑line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: automatów do sprze‑
daży lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów, mrożonych deserów
na bazie kawy lub soków owocowych, płynów, maszyn i urządzeń
do przetwarzania żywności, maszyn i urządzeń do lodów, przemy‑
słowych maszyn do produkcji lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów,
mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych, płynów,
waty cukrowej, popcornu, prażonych migdałów, orzechów, ziaren,
nasion, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych orze‑
chów, ziaren i nasion, urządzeń i maszyn do produkcji lodów, jogurtu
mrożonego, sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków
owocowych, płynów, urządzeń i maszyn do dozowania napojów
mrożonych na bazie kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych
na bazie owoców, napojów mrożonych gazowanych, lodów, mrożo‑
nego jogurtu, sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy lub so‑
ków owocowych, płynów, urządzeń i maszyn chłodniczych i chłodni,
urządzeń i maszyn do chłodzenia i zamrażania płynów, pojemników
chłodzących, pojemników chłodniczych, pojemników na lód, witryn
chłodzących, szaf chłodniczych, zamrażarek, aparatury i instalacji
chłodniczych, chłodniczych lad, lodówek, urządzeń i maszyn do pro‑
dukcji waty cukrowej, urządzeń i maszyn do produkcji popcornu,
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urządzeń i maszyn do gotowania i prażenia migdałów, orzechów,
ziaren i nasion, urządzeń i maszyn do produkcji prażonych migdałów,
orzechów, ziaren i nasion, urządzeń i maszyn do produkcji preparo‑
wanych, przetworzonych, kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion,
form do wypiekania wafli, form do wypiekania ciasta, gofrownic, na‑
biału, mleka, produktów mlecznych, produktów mlecznych do pro‑
dukcji lodów, bitej śmietany, olejów i tłuszczów jadalnych, olejów
i tłuszczów jadalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów
i snacków, przetworzonych orzechów, ziaren i nasion, przekąsek
z orzechów, ziaren i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych,
prażonych orzechów, ziaren i nasion, prażonych migdałów, preparo‑
wanych, przetworzonych i kandyzowanych migdałów, preparowa‑
nych, przetworzonych i kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion,
owoców suszonych i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowa‑
nych owoców, chrupek owocowych, owocowych chipsów, skórek
owocowych, chrupek ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych,
chipsów ziemniaczanych, napojów z produktów mlecznych, słody‑
czy, słodyczy do ssania, słodyczy ozdobnych na choinkę, bożonaro‑
dzeniowych, wielkanocnych, walentynkowych i innych okazjonal‑
nych wyrobów cukierniczych, pierników, ciastek, ciast, biszkoptów,
brioszków, chałw, chipsów zbożowych, gofrów, herbatników, kraker‑
sów, sucharów, wafli, cukierków, cukierków miętowych, karmelków,
pastylek, pomadek, czekolady, wyrobów czekoladowych, czekola‑
dek twardych i nadziewanych, pralinek, lizaków, lodów, marcepana,
soków do lodów i deserów, musów czekoladowych i deserowych,
napojów czekoladowych z mlekiem, napojów kakaowych z mlekiem,
napojów kawowych z mlekiem, napojów na bazie czekolady, herba‑
ty, kakao, kawy, popcornu, przekąsek zbożowych, wyrobów czekola‑
dowych i cukierniczych na bazie prażonych, preparowanych, prze‑
tworzonych, kandyzowanych nasion, ziaren, migdałów, orzechów,
orzechów laskowych, włoskich, arachidowych, kokosowych, rodzy‑
nek, owoców kandyzowanych i suszonych, orzechów, migdałów, zia‑
ren i nasion w polewie, dekoracji cukierniczych do ciast, galaretek
owocowych, żelek, kuwertury, barwników spożywczych, posypek
cukrowych, posypek czekoladowych, lodów, mrożonych jogurtów,
sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owoco‑
wych, napojów mrożonych na bazie kakao, czekolady, kawy, napo‑
jów mrożonych na bazie owoców, napojów mrożonych gazowanych,
waty cukrowej, kukurydzy, orzechów, orzechów laskowych, arachi‑
dowych, migdałów, napojów bezalkoholowych, piwa, napojów owo‑
cowych, soków owocowych, wyciągów z owoców, nektarów owoco‑
wych, koktajli, syropów do napojów, kawy, drinków i koktajli, zapraw
do napojów, syropów i preparatów do przygotowywania napojów,
koncentratów napojów, esencji do napojów, ekstraktów do napojów,
zarządzanie sklepami, detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, pro‑
mocja, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, or‑
ganizowanie targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlo‑
wych lub reklamowych.

(111) 294768
(220) 2016 04 14
(210) 454764
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) candypop
(510), (511) 29 nabiał, mleko, produkty mleczne, produkty mlecz‑
ne do produkcji lodów, bita śmietana, oleje i tłuszcze jadalne, oleje
i tłuszcze jadalne do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snac‑
ków, przetworzone orzechy, ziarna i nasiona, przekąski z orzechów,
ziaren i nasion, suszone, solone, przyprawione, prażone orzechy,
ziarna i nasiona, prażone migdały, preparowane, przetworzone
i kandyzowane migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowa‑
ne orzechy, ziarna i nasiona, owoce suszone i kandyzowane, mrożo‑
ne owoce, lukrowane owoce, chrupki owocowe, owocowe chipsy,
skórki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy odtłuszczone, chipsy
ziemniaczane, napoje z produktów mlecznych, 30 słodycze, słody‑
cze do ssania, słodycze ozdobne na choinkę, bożonarodzeniowe,
wielkanocne, walentynkowe i inne okazjonalne, wyroby cukiernicze,
pierniki, ciastka, ciasta, biszkopty, brioszki, chałwa, chipsy zbożowe,
gofry, herbatniki, krakersy, suchary, wafle, cukierki, cukierki miętowe,
karmelki, pastylki, pomadki, czekolada, wyroby czekoladowe, czeko‑
ladki twarde i nadziewane, pralinki, lizaki, lody, sosy do lodów i dese‑
rów, marcepan, musy czekoladowe i deserowe, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcorn, przeką‑
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ski zbożowe, wyroby czekoladowe i cukiernicze na bazie prażonych,
preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion, ziaren,
migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich, arachidowych,
kokosowych, rodzynków, owoców kandyzowanych i suszonych,
orzechy, migdały, ziarna i nasiona w polewie, dekoracje cukiernicze
do ciast, galaretki owocowe, żelki, kuwertura, posypki cukrowe, po‑
sypki czekoladowe, lody, mrożone jogurty, sorbety, mrożone dese‑
ry na bazie kawy lub soków owocowych, napoje mrożone na bazie
kakao, czekolady, kawy, wata cukrowa, 32 napoje mrożone na bazie
owoców, napoje mrożone gazowane, 35 usługi sprzedaży detalicz‑
nej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu
(sprzedaż on‑line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: nabiału, mleka,
produktów mlecznych, produktów mlecznych do produkcji lodów,
bitej śmietany, olejów i tłuszczów jadalnych, olejów i tłuszczów ja‑
dalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, prze‑
tworzonych orzechów, ziaren i nasion, przekąsek z orzechów, ziaren
i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych, prażonych orzechów,
ziaren i nasion, prażonych migdałów, preparowanych, przetworzo‑
nych i kandyzowanych migdałów, preparowanych, przetworzonych
i kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, owoców suszonych
i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowanych owoców, chru‑
pek owocowych, owocowych chipsów, skórek owocowych, chrupek
ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych, chipsów ziemniaczanych,
napojów z produktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, sło‑
dyczy ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych,
walentynkowych i innych okazjonalnych, wyrobów cukierniczych,
pierników, ciastek, ciast, biszkoptów, brioszków, chałw, chipsów zbo‑
żowych, gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków,
cukierków miętowych, karmelków, pastylek, pomadek, czekolady,
wyrobów czekoladowych, czekoladek twardych i nadziewanych, pra‑
linek, lizaków, lodów, marcepana, soków do lodów i deserów, musów
czekoladowych i deserowych, napojów czekoladowych z mlekiem,
napojów kakaowych z mlekiem, napojów kawowych z mlekiem, na‑
pojów na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcornu, przeką‑
sek zbożowych, wyrobów czekoladowych i cukierniczych na bazie
prażonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych na‑
sion, ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich,
arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowanych
i suszonych, orzechów, migdałów, ziaren i nasion w polewie, deko‑
racji cukierniczych do ciast, galaretek owocowych, żelek, kuwertury,
barwników spożywczych, posypek cukrowych, posypek czekolado‑
wych, lodów, mrożonych jogurtów, sorbetów, mrożonych deserów
na bazie kawy lub soków owocowych, napojów mrożonych na bazie
kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców, na‑
pojów mrożonych gazowanych, waty cukrowej, zarządzanie sklepa‑
mi: detalicznymi, hurtowymi. Internetowymi, promocja, marketing,
reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie
targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub rekla‑
mowych.

(111) 294769
(220) 2016 04 14
(210) 454765
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) chocofactur
(510), (511) 29 nabiał, mleko, produkty mleczne, produkty mlecz‑
ne do produkcji lodów, bita śmietana, oleje i tłuszcze jadalne, oleje
i tłuszcze jadalne do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snac‑
ków, przetworzone orzechy, ziarna i nasiona, przekąski z orzechów,
ziaren i nasion, suszone, solone, przyprawione, prażone orzechy,
ziarna i nasiona, prażone migdały, preparowane, przetworzone
i kandyzowane migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowa‑
ne orzechy, ziarna i nasiona, owoce suszone i kandyzowane, mrożo‑
ne owoce, lukrowane owoce, chrupki owocowe, owocowe chipsy,
skórki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy odtłuszczone, chipsy
ziemniaczane, napoje z produktów mlecznych, 30 słodycze, słody‑
cze do ssania, słodycze ozdobne na choinkę, bożonarodzeniowe,
wielkanocne, walentynkowe i inne okazjonalne, wyroby cukiernicze,
pierniki, ciastka, ciasta, biszkopty, brioszki, chałwa, chipsy zbożowe,
gofry, herbatniki, krakersy, suchary, wafle, cukierki, cukierki miętowe,
karmelki, pastylki, pomadki, czekolada, wyroby czekoladowe, czeko‑
ladki twarde i nadziewane, pralinki, lizaki, lody, sosy do lodów i dese‑
rów, marcepan, musy czekoladowe i deserowe, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
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napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcorn, przeką‑
ski zbożowe, wyroby czekoladowe i cukiernicze na bazie prażonych,
preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion, ziaren,
migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich, arachidowych,
kokosowych, rodzynków, owoców kandyzowanych i suszonych,
orzechy, migdały, ziarna i nasiona w polewie, dekoracje cukiernicze
do ciast, galaretki owocowe, żelki, kuwertura, posypki cukrowe, po‑
sypki czekoladowe, lody, mrożone jogurty, sorbety, mrożone dese‑
ry na bazie kawy lub soków owocowych, napoje mrożone na bazie
kakao, czekolady, kawy, wata cukrowa, 32 napoje mrożone na bazie
owoców, napoje mrożone gazowane, 35 usługi sprzedaży detalicz‑
nej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu
(sprzedaż on‑line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: nabiału, mleka,
produktów mlecznych, produktów mlecznych do produkcji lodów,
bitej śmietany, olejów i tłuszczów jadalnych, olejów i tłuszczów ja‑
dalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, prze‑
tworzonych orzechów, ziaren i nasion, przekąsek z orzechów, ziaren
i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych, prażonych orzechów,
ziaren i nasion, prażonych migdałów, preparowanych, przetworzo‑
nych i kandyzowanych migdałów, preparowanych, przetworzonych
i kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, owoców suszonych
i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowanych owoców, chru‑
pek owocowych, owocowych chipsów, skórek owocowych, chrupek
ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych, chipsów ziemniaczanych,
napojów z produktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, sło‑
dyczy ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych,
walentynkowych i innych okazjonalnych, wyrobów cukierniczych,
pierników, ciastek, ciast, biszkoptów, brioszków, chałw, chipsów zbo‑
żowych, gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków,
cukierków miętowych, karmelków, pastylek, pomadek, czekolady,
wyrobów czekoladowych, czekoladek twardych i nadziewanych, pra‑
linek, lizaków, lodów, marcepana, soków do lodów i deserów, musów
czekoladowych i deserowych, napojów czekoladowych z mlekiem,
napojów kakaowych z mlekiem, napojów kawowych z mlekiem, na‑
pojów na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcornu, przeką‑
sek zbożowych, wyrobów czekoladowych i cukierniczych na bazie
prażonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych na‑
sion, ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich,
arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowanych
i suszonych, orzechów, migdałów, ziaren i nasion w polewie, deko‑
racji cukierniczych do ciast, galaretek owocowych, żelek, kuwertury,
barwników spożywczych, posypek cukrowych, posypek czekolado‑
wych, lodów, mrożonych jogurtów, sorbetów, mrożonych deserów
na bazie kawy lub soków owocowych, napojów mrożonych na bazie
kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców, na‑
pojów mrożonych gazowanych, waty cukrowej, zarządzanie sklepa‑
mi: detalicznymi, hurtowymi. Internetowymi, promocja, marketing,
reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie
targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub rekla‑
mowych.

(111) 294770
(220) 2016 04 14
(210) 454766
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) chocofaktum
(510), (511) 29 nabiał, mleko, produkty mleczne, produkty mlecz‑
ne do produkcji lodów, bita śmietana, oleje i tłuszcze jadalne, oleje
i tłuszcze jadalne do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snac‑
ków, przetworzone orzechy, ziarna i nasiona, przekąski z orzechów,
ziaren i nasion, suszone, solone, przyprawione, prażone orzechy,
ziarna i nasiona, prażone migdały, preparowane, przetworzone
i kandyzowane migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowa‑
ne orzechy, ziarna i nasiona, owoce suszone i kandyzowane, mrożo‑
ne owoce, lukrowane owoce, chrupki owocowe, owocowe chipsy,
skórki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy odtłuszczone, chipsy
ziemniaczane, napoje z produktów mlecznych, 30 słodycze, słody‑
cze do ssania, słodycze ozdobne na choinkę, bożonarodzeniowe,
wielkanocne, walentynkowe i inne okazjonalne, wyroby cukiernicze,
pierniki, ciastka, ciasta, biszkopty, brioszki, chałwa, chipsy zbożowe,
gofry, herbatniki, krakersy, suchary, wafle, cukierki, cukierki miętowe,
karmelki, pastylki, pomadki, czekolada, wyroby czekoladowe, czeko‑
ladki twarde i nadziewane, pralinki, lizaki, lody, sosy do lodów i dese‑
rów, marcepan, musy czekoladowe i deserowe, napoje czekoladowe
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z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcorn, przeką‑
ski zbożowe, wyroby czekoladowe i cukiernicze na bazie prażonych,
preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion, ziaren,
migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich, arachidowych,
kokosowych, rodzynków, owoców kandyzowanych i suszonych,
orzechy, migdały, ziarna i nasiona w polewie, dekoracje cukiernicze
do ciast, galaretki owocowe, żelki, kuwertura, posypki cukrowe, po‑
sypki czekoladowe, lody, mrożone jogurty, sorbety, mrożone dese‑
ry na bazie kawy lub soków owocowych, napoje mrożone na bazie
kakao, czekolady, kawy, wata cukrowa, 32 napoje mrożone na bazie
owoców, napoje mrożone gazowane, 35 usługi sprzedaży detalicz‑
nej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu
(sprzedaż on‑line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: nabiału, mleka,
produktów mlecznych, produktów mlecznych do produkcji lodów,
bitej śmietany, olejów i tłuszczów jadalnych, olejów i tłuszczów ja‑
dalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, prze‑
tworzonych orzechów, ziaren i nasion, przekąsek z orzechów, ziaren
i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych, prażonych orzechów,
ziaren i nasion, prażonych migdałów, preparowanych, przetworzo‑
nych i kandyzowanych migdałów, preparowanych, przetworzonych
i kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, owoców suszonych
i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowanych owoców, chru‑
pek owocowych, owocowych chipsów, skórek owocowych, chrupek
ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych, chipsów ziemniaczanych,
napojów z produktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, sło‑
dyczy ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych,
walentynkowych i innych okazjonalnych, wyrobów cukierniczych,
pierników, ciastek, ciast, biszkoptów, brioszków, chałw, chipsów zbo‑
żowych, gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków,
cukierków miętowych, karmelków, pastylek, pomadek, czekolady,
wyrobów czekoladowych, czekoladek twardych i nadziewanych, pra‑
linek, lizaków, lodów, marcepana, soków do lodów i deserów, musów
czekoladowych i deserowych, napojów czekoladowych z mlekiem,
napojów kakaowych z mlekiem, napojów kawowych z mlekiem, na‑
pojów na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcornu, przeką‑
sek zbożowych, wyrobów czekoladowych i cukierniczych na bazie
prażonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych na‑
sion, ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich,
arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowanych
i suszonych, orzechów, migdałów, ziaren i nasion w polewie, deko‑
racji cukierniczych do ciast, galaretek owocowych, żelek, kuwertury,
barwników spożywczych, posypek cukrowych, posypek czekolado‑
wych, lodów, mrożonych jogurtów, sorbetów, mrożonych deserów
na bazie kawy lub soków owocowych, napojów mrożonych na bazie
kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców, na‑
pojów mrożonych gazowanych, waty cukrowej, zarządzanie sklepa‑
mi: detalicznymi, hurtowymi. Internetowymi, promocja, marketing,
reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie
targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub rekla‑
mowych.

(111) 294771
(220) 2016 04 14
(210) 454767
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) cinepop
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży: lodów, jogurtu mrożonego,
sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owoco‑
wych, płynów, maszyny i urządzenia do przetwarzania żywności,
maszyny i urządzenia do lodów, przemysłowe maszyny do produkcji
lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów, mrożonych deserów na bazie
kawy lub soków owocowych, płynów, waty cukrowej, popcornu,
prażonych migdałów, orzechów, ziaren, nasion, preparowanych,
przetworzonych, kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, 11 urzą‑
dzenia i maszyny do produkcji lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów,
mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych, płynów,
urządzenia i maszyny do dozowania napojów mrożonych na ba‑
zie kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców,
napojów mrożonych gazowanych, lodów, mrożonego jogurtu, sor‑
betów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych,
płynów, urządzenia i maszyny chłodnicze i chłodnie, urządzenia
i maszyny do chłodzenia i zamrażania płynów, pojemniki chłodzą‑
ce, pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, witryny chłodzące, szafy
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chłodnicze, zamrażarki, aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnicze
lady, lodówki, urządzenia i maszyny do produkcji waty cukrowej,
urządzenia i maszyny do produkcji popcornu, urządzenia i maszyny
do gotowania i prażenia migdałów, orzechów, nasion i ziaren, urzą‑
dzenia i maszyny do produkcji prażonych migdałów, orzechów, zia‑
ren, nasion, urządzenia i maszyny do produkcji preparowanych, prze‑
tworzonych, kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, gofrownice,
29 nabiał, mleko, produkty mleczne, produkty mleczne do produkcji
lodów, bita śmietana, oleje i tłuszcze jadalne, oleje i tłuszcze jadalne
do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, przetworzone
orzechy, ziarna i nasiona, przekąski z orzechów, ziaren i nasion, suszo‑
ne, solone, przyprawione, prażone orzechy, ziarna i nasiona, prażone
migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane migdały, pre‑
parowane, przetworzone i kandyzowane orzechy, ziarna i nasiona,
owoce suszone i kandyzowane, mrożone owoce, lukrowane owo‑
ce, chrupki owocowe, owocowe chipsy, skórki owocowe, chrupki
ziemniaczane, chipsy odtłuszczone, chipsy ziemniaczane, napoje
z produktów mlecznych, 30 słodycze, słodycze do ssania, słodycze
ozdobne na choinkę, bożonarodzeniowe, wielkanocne, walentynko‑
we i inne okazjonalne, wyroby cukiernicze, pierniki, ciastka, ciasta,
biszkopty, brioszki, chałwa, chipsy zbożowe, gofry, herbatniki, kra‑
kersy, suchary, wafle, cukierki, cukierki miętowe, karmelki, pastylki,
pomadki, czekolada, wyroby czekoladowe, czekoladki twarde i na‑
dziewane, pralinki, lizaki, lody, sosy do lodów i deserów, marcepan,
musy czekoladowe i deserowe, napoje czekoladowe z mlekiem, na‑
poje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcorn, przekąski zbożowe, wyro‑
by czekoladowe i cukiernicze na bazie prażonych, preparowanych,
przetworzonych, kandyzowanych nasion, ziaren, migdałów, orze‑
chów, orzechów laskowych, włoskich, arachidowych, kokosowych,
rodzynek, owoców kandyzowanych i suszonych, orzechy, migdały,
ziarna i nasiona w polewie, dekoracje cukiernicze do ciast, galaretki
owocowe, żelki, kuwertura, posypki cukrowe, posypki czekolado‑
we, lody, mrożone jogurty, sorbety, mrożone desery na bazie kawy
lub soków owocowych, napoje mrożone na bazie kakao, czekolady,
kawy, wata cukrowa, 32 napoje mrożone na bazie owoców, napoje
mrożone gazowane, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, kata‑
logowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on‑line)
oraz poprzez ofertę bezpośrednią: automatów do sprzedaży: lodów,
jogurtu mrożonego, sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy
lub soków owocowych, płynów, maszyn i urządzeń do przetwarza‑
nia żywności, maszyn i urządzeń do lodów, przemysłowych maszyn
do produkcji lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów, mrożonych de‑
serów na bazie kawy lub soków owocowych, płynów, waty cukrowej,
popcornu, prażonych migdałów, orzechów, ziaren, nasion, preparo‑
wanych, przetworzonych, kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion,
urządzeń i maszyn do produkcji lodów, jogurtu mrożonego, sorbe‑
tów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych, pły‑
nów, urządzeń i maszyn do dozowania napojów mrożonych na ba‑
zie kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców,
napojów mrożonych gazowanych, lodów, mrożonego jogurtu, sor‑
betów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych,
płynów, urządzeń i maszyn chłodniczych i chłodni, urządzeń i ma‑
szyn do chłodzenia i zamrażania płynów, pojemników chłodzących,
pojemników chłodniczych, pojemników na lód, witryn chłodzących,
szaf chłodniczych, zamrażarek, aparatury i instalacji chłodniczych,
chłodniczych lad, lodówek, urządzeń i maszyn do produkcji waty
cukrowej, urządzeń i maszyn do produkcji popcornu, urządzeń i ma‑
szyn do gotowania i prażenia migdałów, orzechów, ziaren i nasion,
urządzeń i maszyn do produkcji prażonych migdałów, orzechów, zia‑
ren i nasion, urządzeń i maszyn do produkcji preparowanych, prze‑
tworzonych, kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, form do wy‑
piekania wafli, form do wypiekania ciasta, gofrownic, nabiału, mleka,
produktów mlecznych, produktów mlecznych do produkcji lodów,
bitej śmietany, olejów i tłuszczów jadalnych, olejów i tłuszczów ja‑
dalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, prze‑
tworzonych orzechów, ziaren i nasion, przekąsek z orzechów, ziaren
i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych, prażonych orzechów,
ziaren i nasion, prażonych migdałów, preparowanych, przetworzo‑
nych i kandyzowanych migdałów, preparowanych, przetworzonych
i kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, owoców suszonych
i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowanych owoców, chru‑
pek owocowych, owocowych chipsów, skórek owocowych, chrupek
ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych, chipsów ziemniaczanych,
napojów z produktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, sło‑
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dyczy ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych,
walentynkowych i innych okazjonalnych, wyrobów cukierniczych,
pierników, ciastek, ciast, biszkoptów, brioszków, chałw, chipsów zbo‑
żowych, gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków,
cukierków miętowych, karmelek, pastylek, pomadek, czekolady, wy‑
robów czekoladowych, czekoladek twardych i nadziewanych, prali‑
nek, lizaków, lodów, marcepana, soków do lodów i deserów, musów
czekoladowych i deserowych, napojów czekoladowych z mlekiem,
napojów kakaowych z mlekiem, napojów kawowych z mlekiem, na‑
pojów na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcornu, przeką‑
sek zbożowych, wyrobów czekoladowych i cukierniczych na bazie
prażonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych na‑
sion, ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich,
arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowanych
i suszonych, orzechów, migdałów, ziaren i nasion w polewie, deko‑
racji cukierniczych do ciast, galaretek owocowych, żelek, kuwertury,
barwników spożywczych, posypek cukrowych, posypek czekolado‑
wych, lodów, mrożonych jogurtów, sorbetów, mrożonych deserów
na bazie kawy lub soków owocowych, napojów mrożonych na bazie
kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców, na‑
pojów mrożonych gazowanych, waty cukrowej, zarządzanie sklepa‑
mi: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja, marketing,
reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie
targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub rekla‑
mowych .

(111) 294772
(220) 2016 04 14
(210) 454772
(151) 2017 01 30
(441) 2016 07 18
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) Mr. Gerdes Pop
(510), (511) 29 nabiał, mleko, produkty mleczne, produkty mlecz‑
ne do produkcji lodów, bita śmietana, oleje i tłuszcze jadalne, oleje
i tłuszcze jadalne do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snac‑
ków, przetworzone orzechy, ziarna i nasiona, przekąski z orzechów,
ziaren i nasion, suszone, solone, przyprawione, prażone orzechy,
ziarna i nasiona, prażone migdały, preparowane, przetworzone
i kandyzowane migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowa‑
ne orzechy, ziarna i nasiona, owoce suszone i kandyzowane, mrożo‑
ne owoce, lukrowane owoce, chrupki owocowe, owocowe chipsy,
skórki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy odtłuszczone, chipsy
ziemniaczane, napoje z produktów mlecznych, 30 słodycze, słodycze
do ssania, słodycze ozdobne na choinkę, bożonarodzeniowe, wielka‑
nocne, walentynkowe i inne okazjonalne, wyroby cukiernicze, pierni‑
ki, ciastka, ciasta, biszkopty, brioszki, chałwa, chipsy zbożowe, gofry,
herbatniki, krakersy, suchary, wafle, cukierki, cukierki miętowe, kar‑
melki, pastylki, pomadki, pralinki, czekolada, wyroby czekoladowe,
czekoladki twarde i nadziewane, pralinki, lizaki, lody, sosy do lodów
i deserów, marcepan, musy czekoladowe i deserowe, napoje czekola‑
dowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mle‑
kiem, napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcorn,
przekąski zbożowe, wyroby czekoladowe i cukiernicze na bazie pra‑
żonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion,
ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich, arachi‑
dowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowanych i suszo‑
nych, orzechy, migdały, ziarna i nasiona w polewie, dekoracje cukier‑
nicze do ciast, galaretki owocowe, żelki, kuwertura, posypki cukrowe,
posypki czekoladowe, lody, mrożone jogurty, sorbety, mrożone de‑
sery na bazie kawy lub soków owocowych, napoje mrożone na bazie
kakao, czekolady, kawy, wata cukrowa, 32 napoje mrożone na bazie
owoców, napoje mrożone gazowane, 35 usługi sprzedaży detalicz‑
nej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu
(sprzedaż on‑line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: nabiału, mleka,
produktów mlecznych, produktów mlecznych do produkcji lodów,
bitej śmietany, olejów i tłuszczów jadalnych, olejów i tłuszczów ja‑
dalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, prze‑
tworzonych orzechów, ziaren i nasion, przekąsek z orzechów, ziaren
i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych, prażonych orzechów,
ziaren i nasion, prażonych migdałów, preparowanych, przetworzo‑
nych i kandyzowanych migdałów, preparowanych, przetworzonych
i kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, owoców suszonych
i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowanych owoców, chru‑
pek owocowych, owocowych chipsów, skórek owocowych, chrupek
ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych, chipsów ziemniaczanych,
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napojów z produktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, sło‑
dyczy ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych,
walentynkowych i innych okazjonalnych wyrobów cukierniczych,
pierników, ciastek, ciast, biszkoptów, brioszków, chałw, chipsów zbo‑
żowych, gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków,
cukierków miętowych, karmelków, pastylek, pomadek, pralinek,
czekolady, wyrobów czekoladowych, czekoladek twardych i na‑
dziewanych, pralinek, lizaków, lodów, marcepana, soków do lodów
i deserów, musów czekoladowych i deserowych, napojów czekola‑
dowych z mlekiem, napojów kakaowych z mlekiem, napojów kawo‑
wych z mlekiem, napojów na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy,
popcornu, przekąsek zbożowych, wyrobów czekoladowych i cu‑
kierniczych na bazie prażonych, preparowanych, przetworzonych,
kandyzowanych nasion, ziaren, migdałów, orzechów, orzechów la‑
skowych, włoskich, arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców
kandyzowanych i suszonych, orzechów, migdałów, ziaren i nasion
w polewie, dekoracji cukierniczych do ciast, galaretek owocowych,
żelek, kuwertury, barwników spożywczych, posypek cukrowych,
posypek czekoladowych, lodów, mrożonych jogurtów, sorbetów,
mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych, napojów
mrożonych na bazie kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych
na bazie owoców, napojów mrożonych gazowanych, waty cukrowej,
kukurydzy, orzechów, orzechów laskowych, arachidowych, migda‑
łów, napojów bezalkoholowych, piwa, napojów owocowych, soków
owocowych, wyciągów z owoców, nektarów owocowych, koktajli,
syropów do napojów, kawy, drinków i koktajli, zapraw do napojów,
syropów i preparatów do przygotowywania napojów, koncentratów
napojów, esencji do napojów, ekstraktów do napojów, zarządzanie
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja, mar‑
keting, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizo‑
wanie targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych..

(111) 294773
(220) 2016 04 14
(210) 454773
(151) 2017 01 30
(441) 2016 07 18
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) FunFairFood
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży lodów, jogurtu mrożonego,
sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owoco‑
wych, płynów, maszyny i urządzenia do przetwarzania żywności,
maszyny i urządzenia do lodów, przemysłowe maszyny do produkcji
lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów, mrożonych deserów na bazie
kawy lub soków owocowych, płynów, waty cukrowej, popcornu, pra‑
żonych migdałów, orzechów, ziaren, nasion, preparowanych, prze‑
tworzonych, kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, 11 urządze‑
nia i maszyny do produkcji lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów,
mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych, płynów,
urządzenia i maszyny do dozowania napojów mrożonych na bazie
kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców, na‑
pojów mrożonych gazowanych, lodów, mrożonego jogurtu, sorbe‑
tów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych, pły‑
nów, urządzenia i maszyny chłodnicze i chłodnie, urządzenia
i maszyny do chłodzenia i zamrażania płynów, pojemniki chłodzące,
pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, witryny chłodzące, szafy
chłodnicze, zamrażarki, aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnicze
lady, lodówki, urządzenia i maszyny do produkcji waty cukrowej,
urządzenia i maszyny do produkcji popcornu, urządzenia i maszyny
do gotowania i prażenia migdałów, orzechów, nasion i ziaren, urzą‑
dzenia i maszyny do produkcji prażonych migdałów, orzechów, zia‑
ren, nasion, urządzenia i maszyny do produkcji preparowanych, prze‑
tworzonych, kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, gofrownice,
29 nabiał, mleko, produkty mleczne, produkty mleczne do produkcji
lodów, bita śmietana, oleje i tłuszcze jadalne, oleje i tłuszcze jadalne
do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, przetworzone
orzechy, ziarna i nasiona, przekąski z orzechów, ziaren i nasion, suszo‑
ne, solone, przyprawione, prażone orzechy, ziarna i nasiona, prażone
migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane migdały, pre‑
parowane, przetworzone i kandyzowane orzechy, ziarna i nasiona,
owoce suszone i kandyzowane, mrożone owoce, lukrowane owoce,
chrupki owocowe, owocowe chipsy, skórki owocowe, chrupki ziem‑
niaczane, chipsy odtłuszczone, chipsy ziemniaczane, napoje z pro‑
duktów mlecznych, 30 słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdob‑
ne na choinkę, bożonarodzeniowe, wielkanocne, walentynkowe
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i inne okazjonalne, wyroby cukiernicze, pierniki, ciastka, ciasta, bisz‑
kopty, brioszki, chałwa, chipsy zbożowe, gofry, herbatniki, krakersy,
suchary, wafle, cukierki, cukierki miętowe, karmelki, pastylki, pomad‑
ki, pralinki, czekolada, wyroby czekoladowe, czekoladki twarde i na‑
dziewane, pralinki, lizaki, lody, sosy do lodów i deserów, marcepan,
musy czekoladowe i deserowe, napoje czekoladowe z mlekiem, na‑
poje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcorn, przekąski zbożowe, wyro‑
by czekoladowe i cukiernicze na bazie prażonych, preparowanych,
przetworzonych, kandyzowanych nasion, ziaren, migdałów, orze‑
chów, orzechów laskowych, włoskich, arachidowych, kokosowych,
rodzynek, owoców kandyzowanych i suszonych, orzechy, migdały,
ziarna i nasiona w polewie, dekoracje cukiernicze do ciast, galaretki
owocowe, żelki, kuwertura, posypki cukrowe, posypki czekoladowe,
lody, mrożone jogurty, sorbety, mrożone desery na bazie kawy lub
soków owocowych, napoje mrożone na bazie kakao, czekolady,
kawy, wata cukrowa, 31 kukurydza, orzechy, orzechy laskowe, arachi‑
dowe, migdały, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, napoje owocowe,
soki owocowe, nektary owocowe, wyciągi z owoców, koktajle, syropy
do napojów, kawy, drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy
i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów,
esencje do napojów, ekstrakty do napojów, napoje mrożone na ba‑
zie owoców, napoje mrożone gazowane, 35 usługi sprzedaży deta‑
licznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Inter‑
netu (sprzedaż on
‑line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią:
automatów do sprzedaży lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów,
mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych, płynów,
maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności, maszyn i urządzeń
do lodów, przemysłowych maszyn do produkcji lodów, jogurtu mro‑
żonego, sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków
owocowych, płynów, waty cukrowej, popcornu, prażonych migda‑
łów, orzechów, ziaren, nasion, preparowanych, przetworzonych, kan‑
dyzowanych orzechów, ziaren i nasion, urządzeń i maszyn do pro‑
dukcji lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów, mrożonych deserów
na bazie kawy lub soków owocowych, płynów, urządzeń i maszyn
do dozowania napojów mrożonych na bazie kakao, czekolady, kawy,
napojów mrożonych na bazie owoców, napojów mrożonych gazo‑
wanych, lodów, mrożonego jogurtu, sorbetów, mrożonych deserów
na bazie kawy lub soków owocowych, płynów, urządzeń i maszyn
chłodniczych i chłodni, urządzeń i maszyn do chłodzenia i zamraża‑
nia płynów, pojemników chłodzących, pojemników chłodniczych,
pojemników na lód, witryn chłodzących, szaf chłodniczych, zamraża‑
rek, aparatury i instalacji chłodniczych, chłodniczych lad, lodówek,
urządzeń i maszyn do produkcji waty cukrowej, urządzeń i maszyn
do produkcji popcornu, urządzeń i maszyn do gotowania i prażenia
migdałów, orzechów, ziaren i nasion, urządzeń i maszyn do produkcji
prażonych migdałów, orzechów, ziaren i nasion, urządzeń i maszyn
do produkcji preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych
orzechów, ziaren i nasion, form do wypiekania wafli, form do wypie‑
kania ciasta, gofrownic, nabiału, mleka, produktów mlecznych, pro‑
duktów mlecznych do produkcji lodów, bitej śmietany, olejów i tłusz‑
czów jadalnych, olejów i tłuszczów jadalnych do produkcji popcornu,
przekąsek, chipsów i snacków, przetworzonych orzechów, ziaren
i nasion, przekąsek z orzechów, ziaren i nasion, suszonych, solonych,
przyprawionych, prażonych orzechów, ziaren i nasion, prażonych
migdałów, preparowanych, przetworzonych i kandyzowanych mig‑
dałów, preparowanych, przetworzonych i kandyzowanych orze‑
chów, ziaren i nasion, owoców suszonych i kandyzowanych, mrożo‑
nych owoców, lukrowanych owoców, chrupek owocowych,
owocowych chipsów, skórek owocowych, chrupek ziemniaczanych,
chipsów odtłuszczonych, chipsów ziemniaczanych, napojów z pro‑
duktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, słodyczy ozdob‑
nych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych, walentynko‑
wych i innych okazjonalnych wyrobów cukierniczych, pierników,
ciastek, ciast, biszkoptów, brioszków, chałw, chipsów zbożowych,
gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków, cukier‑
ków miętowych, karmelków, pastylek, pomadek, pralinek, czekolady,
wyrobów czekoladowych, czekoladek twardych i nadziewanych,
pralinek, lizaków, lodów, marcepana, soków do lodów i deserów, mu‑
sów czekoladowych i deserowych, napojów czekoladowych z mle‑
kiem, napojów kakaowych z mlekiem, napojów kawowych z mle‑
kiem, napojów na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcornu,
przekąsek zbożowych, wyrobów czekoladowych i cukierniczych
na bazie prażonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowa‑
nych nasion, ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, wło‑
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skich, arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowa‑
nych i suszonych, orzechów, migdałów, ziaren i nasion w polewie,
dekoracji cukierniczych do ciast, galaretek owocowych, żelek, kuwer‑
tury, barwników spożywczych, posypek cukrowych, posypek czeko‑
ladowych, lodów, mrożonych jogurtów, sorbetów, mrożonych dese‑
rów na bazie kawy lub soków owocowych, napojów mrożonych
na bazie kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owo‑
ców, napojów mrożonych gazowanych, waty cukrowej, kukurydzy,
orzechów, orzechów laskowych, arachidowych, migdałów, napojów
bezalkoholowych, piwa, napojów owocowych, soków owocowych,
wyciągów z owoców, nektarów owocowych, koktajli, syropów do na‑
pojów, kawy, drinków i koktajli, zapraw do napojów, syropów i pre‑
paratów do przygotowywania napojów, koncentratów napojów,
esencji do napojów, ekstraktów do napojów, zarządzanie sklepami,
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja, marketing, re‑
klama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie tar‑
gów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych .

(111) 294774
(220) 2016 04 14
(210) 454774
(151) 2017 01 30
(441) 2016 07 18
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) FunFairFlavour
(510), (511) 11 urządzenia i maszyny do produkcji lodów, jogurtu
mrożonego, sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy lub so‑
ków owocowych, płynów, urządzenia i maszyny do dozowania na‑
pojów mrożonych na bazie kakao, czekolady, kawy, napojów mro‑
żonych na bazie owoców, napojów mrożonych gazowanych, lodów,
mrożonego jogurtu, sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy
lub soków owocowych, płynów, urządzenia i maszyny chłodnicze
i chłodnie, urządzenia i maszyny do chłodzenia i zamrażania płynów,
pojemniki chłodzące, pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, wi‑
tryny chłodzące, szafy chłodnicze, zamrażarki, aparatura i instalacje
chłodnicze, chłodnicze lady, lodówki, urządzenia i maszyny do pro‑
dukcji waty cukrowej, urządzenia i maszyny do produkcji popcornu,
urządzenia i maszyny do gotowania i prażenia migdałów, orzechów,
nasion i ziaren, urządzenia i maszyny do produkcji prażonych mig‑
dałów, orzechów, ziaren, nasion, urządzenia i maszyny do produkcji
preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych orzechów, ziaren
i nasion, gofrownice, 29 nabiał, mleko, produkty mleczne, produkty
mleczne do produkcji lodów, bita śmietana, oleje i tłuszcze jadalne,
oleje i tłuszcze jadalne do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów
i snacków, przetworzone orzechy, ziarna i nasiona, przekąski z orze‑
chów, ziaren i nasion, suszone, solone, przyprawione, prażone orze‑
chy, ziarna i nasiona, prażone migdały, preparowane, przetworzone
i kandyzowane migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowa‑
ne orzechy, ziarna i nasiona, owoce suszone i kandyzowane, mrożo‑
ne owoce, lukrowane owoce, chrupki owocowe, owocowe chipsy,
skórki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy odtłuszczone, chipsy
ziemniaczane, napoje z produktów mlecznych, 30 słodycze, słody‑
cze do ssania, słodycze ozdobne na choinkę, bożonarodzeniowe,
wielkanocne, walentynkowe i inne okazjonalne, wyroby cukierni‑
cze, pierniki, ciastka, ciasta, biszkopty, brioszki, chałwa, chipsy zbo‑
żowe, gofry, herbatniki, krakersy, suchary, wafle, cukierki, cukierki
miętowe, karmelki, pastylki, pomadki, pralinki, czekolada, wyroby
czekoladowe, czekoladki twarde i nadziewane, pralinki, lizaki, lody,
sosy do lodów i deserów, marcepan, musy czekoladowe i deserowe,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napo‑
je kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao,
kawy, popcorn, przekąski zbożowe, wyroby czekoladowe i cukierni‑
cze na bazie prażonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzo‑
wanych nasion, ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych,
włoskich, arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzo‑
wanych i suszonych, orzechy, migdały, ziarna i nasiona w polewie,
dekoracje cukiernicze do ciast, galaretki owocowe, żelki, kuwertura,
posypki cukrowe, posypki czekoladowe, lody, mrożone jogurty, sor‑
bety, mrożone desery na bazie kawy lub soków owocowych, napoje
mrożone na bazie kakao, czekolady, kawy, wata cukrowa, 31 kukury‑
dza, orzechy, orzechy laskowe, arachidowe, migdały, 32 napoje bez‑
alkoholowe, piwo, napoje owocowe, soki owocowe, nektary owoco‑
we, wyciągi z owoców, koktajle, syropy do napojów, kawy, drinków
i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowy‑
wania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrak‑
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ty do napojów, napoje mrożone na bazie owoców, napoje mrożone
gazowane, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej,
wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on‑line) oraz po‑
przez ofertę bezpośrednią: urządzeń i maszyn do produkcji lodów,
jogurtu mrożonego, sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy
lub soków owocowych, płynów, urządzeń i maszyn do dozowania
napojów mrożonych na bazie kakao, czekolady, kawy, napojów mro‑
żonych na bazie owoców, napojów mrożonych gazowanych, lodów,
mrożonego jogurtu, sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy
lub soków owocowych, płynów, urządzeń i maszyn chłodniczych
i chłodni, urządzeń i maszyn do chłodzenia i zamrażania płynów,
pojemników chłodzących, pojemników chłodniczych, pojemników
na lód, witryn chłodzących, szaf chłodniczych, zamrażarek, apara‑
tury i instalacji chłodniczych, chłodniczych lad, lodówek, urządzeń
i maszyn do produkcji waty cukrowej, urządzeń i maszyn do produk‑
cji popcornu, urządzeń i maszyn do gotowania i prażenia migdałów,
orzechów, ziaren i nasion, urządzeń i maszyn do produkcji prażonych
migdałów, orzechów, ziaren i nasion, urządzeń i maszyn do produk‑
cji preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych orzechów,
ziaren i nasion, form do wypiekania wafli, form do wypiekania cia‑
sta, gofrownic, nabiału, mleka, produktów mlecznych, produktów
mlecznych do produkcji lodów, bitej śmietany, olejów i tłuszczów
jadalnych, olejów i tłuszczów jadalnych do produkcji popcornu, prze‑
kąsek, chipsów i snacków, przetworzonych orzechów, ziaren i nasion,
przekąsek z orzechów, ziaren i nasion, suszonych, solonych, przypra‑
wionych, prażonych orzechów, ziaren i nasion, prażonych migdałów,
preparowanych, przetworzonych i kandyzowanych migdałów, pre‑
parowanych, przetworzonych i kandyzowanych orzechów, ziaren
i nasion, owoców suszonych i kandyzowanych, mrożonych owoców,
lukrowanych owoców, chrupek owocowych, owocowych chipsów,
skórek owocowych, chrupek ziemniaczanych, chipsów odtłuszczo‑
nych, chipsów ziemniaczanych, napojów z produktów mlecznych,
słodyczy, słodyczy do ssania, słodyczy ozdobnych na choinkę, bożo‑
narodzeniowych, wielkanocnych, walentynkowych i innych okazjo‑
nalnych wyrobów cukierniczych, pierników, ciastek, ciast, biszkop‑
tów, brioszków, chałw, chipsów zbożowych, gofrów, herbatników,
krakersów, sucharów, wafli, cukierków, cukierków miętowych, kar‑
melków, pastylek, pomadek, pralinek, czekolady, wyrobów czekola‑
dowych, czekoladek twardych i nadziewanych, pralinek, lizaków, lo‑
dów, marcepana, soków do lodów i deserów, musów czekoladowych
i deserowych, napojów czekoladowych z mlekiem, napojów kaka‑
owych z mlekiem, napojów kawowych z mlekiem, napojów na bazie
czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcornu, przekąsek zbożowych,
wyrobów czekoladowych i cukierniczych na bazie prażonych, prepa‑
rowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion, ziaren, migda‑
łów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich, arachidowych, koko‑
sowych, rodzynek, owoców kandyzowanych i suszonych, orzechów,
migdałów, ziaren i nasion w polewie, dekoracji cukierniczych do ciast,
galaretek owocowych, żelek, kuwertury, barwników spożywczych,
posypek cukrowych, posypek czekoladowych, lodów, mrożonych
jogurtów, sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków
owocowych, napojów mrożonych na bazie kakao, czekolady, kawy,
napojów mrożonych na bazie owoców, napojów mrożonych gazo‑
wanych, waty cukrowej, kukurydzy, orzechów, orzechów laskowych,
arachidowych, migdałów, napojów bezalkoholowych, piwa, napo‑
jów owocowych, soków owocowych, wyciągów z owoców, nektarów
owocowych, koktajli, syropów do napojów, kawy, drinków i koktaj‑
li, zapraw do napojów, syropów i preparatów do przygotowywania
napojów, koncentratów napojów, esencji do napojów, ekstraktów
do napojów, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, inter‑
netowymi, promocja, marketing, reklama, reklama internetowa, roz‑
powszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, organizowanie targów, imprez, wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych..

(111) 294775
(220) 2016 04 14
(210) 454776
(151) 2017 01 30
(441) 2016 07 18
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) moviepop
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży lodów, jogurtu mrożonego,
sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owoco‑
wych, płynów, maszyny i urządzenia do przetwarzania żywności,
maszyny i urządzenia do lodów, przemysłowe maszyny do produkcji
lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów, mrożonych deserów na bazie
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kawy lub soków owocowych, płynów, waty cukrowej, popcornu,
prażonych migdałów, orzechów, ziaren, nasion, preparowanych,
przetworzonych, kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, 11 urzą‑
dzenia i maszyny do produkcji lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów,
mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych, płynów,
urządzenia i maszyny do dozowania napojów mrożonych na ba‑
zie kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców,
napojów mrożonych gazowanych, lodów, mrożonego jogurtu, sor‑
betów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych,
płynów, urządzenia i maszyny chłodnicze i chłodnie, urządzenia
i maszyny do chłodzenia i zamrażania płynów, pojemniki chłodzą‑
ce, pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, witryny chłodzące, szafy
chłodnicze, zamrażarki, aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnicze
lady, lodówki, urządzenia i maszyny do produkcji waty cukrowej,
urządzenia i maszyny do produkcji popcornu, urządzenia i maszyny
do gotowania i prażenia migdałów, orzechów, nasion i ziaren, urzą‑
dzenia i maszyny do produkcji prażonych migdałów, orzechów, zia‑
ren, nasion, urządzenia i maszyny do produkcji preparowanych, prze‑
tworzonych, kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, gofrownice,
29 nabiał, mleko, produkty mleczne, produkty mleczne do produkcji
lodów, bita śmietana, oleje i tłuszcze jadalne, oleje i tłuszcze jadalne
do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, przetworzone
orzechy, ziarna i nasiona, przekąski z orzechów, ziaren i nasion, suszo‑
ne, solone, przyprawione, prażone orzechy, ziarna i nasiona, prażone
migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane migdały, pre‑
parowane, przetworzone i kandyzowane orzechy, ziarna i nasiona,
owoce suszone i kandyzowane, mrożone owoce, lukrowane owoce,
chrupki owocowe, owocowe chipsy, skórki owocowe, chrupki ziem‑
niaczane, chipsy odtłuszczone, chipsy ziemniaczane, napoje z pro‑
duktów mlecznych, 30 słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdob‑
ne na choinkę, bożonarodzeniowe, wielkanocne, walentynkowe
i inne okazjonalne, wyroby cukiernicze, pierniki, ciastka, ciasta, bisz‑
kopty, brioszki, chałwa, chipsy zbożowe, gofry, herbatniki, krakersy,
suchary, wafle, cukierki, cukierki miętowe, karmelki, pastylki, pomad‑
ki, pralinki, czekolada, wyroby czekoladowe, czekoladki twarde i na‑
dziewane, pralinki, lizaki, lody, sosy do lodów i deserów, marcepan,
musy czekoladowe i deserowe, napoje czekoladowe z mlekiem, na‑
poje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcorn, przekąski zbożowe, wyro‑
by czekoladowe i cukiernicze na bazie prażonych, preparowanych,
przetworzonych, kandyzowanych nasion, ziaren, migdałów, orze‑
chów, orzechów laskowych, włoskich, arachidowych, kokosowych,
rodzynek, owoców kandyzowanych i suszonych, orzechy, migdały,
ziarna i nasiona w polewie, dekoracje cukiernicze do ciast, galaretki
owocowe, żelki, kuwertura, posypki cukrowe, posypki czekoladowe,
lody, mrożone jogurty, sorbety, mrożone desery na bazie kawy lub
soków owocowych, napoje mrożone na bazie kakao, czekolady, kawy,
wata cukrowa, 32 napoje mrożone na bazie owoców, napoje mro‑
żone gazowane, 35 uusługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalo‑
gowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on‑line)
oraz poprzez ofertę bezpośrednią: automatów do sprzedaży lodów,
jogurtu mrożonego, sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy
lub soków owocowych, płynów, maszyn i urządzeń do przetwarza‑
nia żywności, maszyn i urządzeń do lodów, przemysłowych maszyn
do produkcji lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów, mrożonych de‑
serów na bazie kawy lub soków owocowych, płynów, waty cukrowej,
popcornu, prażonych migdałów, orzechów, ziaren, nasion, preparo‑
wanych, przetworzonych, kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion,
urządzeń i maszyn do produkcji lodów, jogurtu mrożonego, sorbe‑
tów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych, pły‑
nów, urządzeń i maszyn do dozowania napojów mrożonych na ba‑
zie kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców,
napojów mrożonych gazowanych, lodów, mrożonego jogurtu, sor‑
betów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych,
płynów, urządzeń i maszyn chłodniczych i chłodni, urządzeń i ma‑
szyn do chłodzenia i zamrażania płynów, pojemników chłodzących,
pojemników chłodniczych, pojemników na lód, witryn chłodzących,
szaf chłodniczych, zamrażarek, aparatury i instalacji chłodniczych,
chłodniczych lad, lodówek, urządzeń i maszyn do produkcji waty
cukrowej, urządzeń i maszyn do produkcji popcornu, urządzeń i ma‑
szyn do gotowania i prażenia migdałów, orzechów, ziaren i nasion,
urządzeń i maszyn do produkcji prażonych migdałów, orzechów, zia‑
ren i nasion, urządzeń i maszyn do produkcji preparowanych, prze‑
tworzonych, kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, form do wy‑
piekania wafli, form do wypiekania ciasta, gofrownic, nabiału, mleka,
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produktów mlecznych, produktów mlecznych do produkcji lodów,
bitej śmietany, olejów i tłuszczów jadalnych, olejów i tłuszczów ja‑
dalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, prze‑
tworzonych orzechów, ziaren i nasion, przekąsek z orzechów, ziaren
i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych, prażonych orzechów,
ziaren i nasion, prażonych migdałów, preparowanych, przetworzo‑
nych i kandyzowanych migdałów, preparowanych, przetworzonych
i kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, owoców suszonych
i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowanych owoców, chru‑
pek owocowych, owocowych chipsów, skórek owocowych, chrupek
ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych, chipsów ziemniaczanych,
napojów z produktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, sło‑
dyczy ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych,
walentynkowych i innych okazjonalnych wyrobów cukierniczych,
pierników, ciastek, ciast, biszkoptów, brioszków, chałw, chipsów zbo‑
żowych, gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków,
cukierków miętowych, karmelków, pastylek, pomadek, pralinek,
czekolady, wyrobów czekoladowych, czekoladek twardych i na‑
dziewanych, pralinek, lizaków, lodów, marcepana, soków do lodów
i deserów, musów czekoladowych i deserowych, napojów czekola‑
dowych z mlekiem, napojów kakaowych z mlekiem, napojów kawo‑
wych z mlekiem, napojów na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy,
popcornu, przekąsek zbożowych, wyrobów czekoladowych i cu‑
kierniczych na bazie prażonych, preparowanych, przetworzonych,
kandyzowanych nasion, ziaren, migdałów, orzechów, orzechów la‑
skowych, włoskich, arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców
kandyzowanych i suszonych, orzechów, migdałów, ziaren i nasion
w polewie, dekoracji cukierniczych do ciast, galaretek owocowych,
żelek, kuwertury, barwników spożywczych, posypek cukrowych,
posypek czekoladowych, lodów, mrożonych jogurtów, sorbetów,
mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych, napojów
mrożonych na bazie kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych
na bazie owoców, napojów mrożonych gazowanych, waty cukrowej,
kukurydzy, orzechów, orzechów laskowych, arachidowych, migda‑
łów, napojów bezalkoholowych, piwa, napojów owocowych, soków
owocowych, wyciągów z owoców, nektarów owocowych, koktajli,
syropów do napojów, kawy, drinków i koktajli, zapraw do napojów,
syropów i preparatów do przygotowywania napojów, koncentratów
napojów, esencji do napojów, ekstraktów do napojów, zarządzanie
sklepami, detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja, mar‑
keting, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizo‑
wanie targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych .

(111) 294776
(220) 2016 04 14
(210) 454769
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) Frozen Penguin
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży lodów, jogurtu mrożonego,
sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych,
płynów, maszyny i urządzenia do przetwarzania żywności, maszyny
i urządzenia do lodów, przemysłowe maszyny do produkcji lodów,
jogurtu mrożonego, sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy
lub soków owocowych, płynów, waty cukrowej, popcornu, prażonych
migdałów, orzechów, ziaren, nasion, preparowanych, przetworzo‑
nych, kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, 11 urządzenia i ma‑
szyny do produkcji lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów, mrożonych
deserów na bazie kawy lub soków owocowych, płynów, urządzenia
i maszyny do dozowania napojów mrożonych na bazie kakao, czeko‑
lady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców, napojów mrożo‑
nych gazowanych, lodów, mrożonego jogurtu, sorbetów, mrożonych
deserów na bazie kawy lub soków owocowych, płynów, urządzenia
i maszyny chłodnicze i chłodnie, urządzenia i maszyny do chłodzenia
i zamrażania płynów, pojemniki chłodzące, pojemniki chłodnicze, po‑
jemniki na lód, witryny chłodzące, szafy chłodnicze, zamrażarki, apa‑
ratura i instalacje chłodnicze, chłodnicze lady, lodówki, urządzenia
i maszyny do produkcji waty cukrowej, urządzenia i maszyny do pro‑
dukcji popcornu, urządzenia i maszyny do gotowania i prażenia mig‑
dałów, orzechów, nasion i ziaren, urządzenia i maszyny do produkcji
prażonych migdałów, orzechów, ziaren, nasion, urządzenia i maszyny
do produkcji preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych orze‑
chów, ziaren i nasion, gofrownice, 29 nabiał, mleko, produkty mlecz‑
ne, produkty mleczne do produkcji lodów, bita śmietana, oleje i tłusz‑

2826

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

cze jadalne, oleje i tłuszcze jadalne do produkcji popcornu, przekąsek,
chipsów i snacków, przetworzone orzechy, ziarna i nasiona, przekąski
z orzechów, ziaren i nasion, suszone, solone, przyprawione, prażone
orzechy, ziarna i nasiona, prażone migdały, preparowane, przetwo‑
rzone i kandyzowane migdały, preparowane, przetworzone i kandy‑
zowane orzechy, ziarna i nasiona, owoce suszone i kandyzowane,
mrożone owoce, lukrowane owoce, chrupki owocowe, owocowe
chipsy, skórki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy odtłuszczone,
chipsy ziemniaczane, napoje z produktów mlecznych, 30 słodycze,
słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinkę, bożonarodzenio‑
we, wielkanocne, walentynkowe i inne okazjonalne, wyroby cukierni‑
cze, pierniki, ciastka, ciasta, biszkopty, brioszki, chałwa, chipsy zbożo‑
we, gofry, herbatniki, krakersy, suchary, wafle, cukierki, cukierki
miętowe, karmelki, pastylki, pomadki, pralinki, czekolada, wyroby
czekoladowe, czekoladki twarde i nadziewane, pralinki, lizaki, lody,
sosy do lodów i deserów, marcepan, musy czekoladowe i deserowe,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje
kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy,
popcorn, przekąski zbożowe, wyroby czekoladowe i cukiernicze
na bazie prażonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowa‑
nych nasion, ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, wło‑
skich, arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowa‑
nych i suszonych, orzechy, migdały, ziarna i nasiona w polewie,
dekoracje cukiernicze do ciast, galaretki owocowe, żelki, kuwertura,
posypki cukrowe, posypki czekoladowe, lody, mrożone jogurty, sor‑
bety, mrożone desery na bazie kawy lub soków owocowych, napoje
mrożone na bazie kakao, czekolady, kawy, wata cukrowa, 31 kukury‑
dza, orzechy, orzechy laskowe, arachidowe, migdały, 32 napoje bezal‑
koholowe, piwo, napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe,
wyciągi z owoców, koktajle, syropy do napojów, kawy, drinków i kok‑
tajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania
napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do na‑
pojów, napoje mrożone na bazie owoców, napoje mrożone gazowa‑
ne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłko‑
wej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on‑line) oraz poprzez
ofertę bezpośrednią: automatów do sprzedaży lodów, jogurtu mrożo‑
nego, sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owo‑
cowych, płynów, maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności, ma‑
szyn i urządzeń do lodów, przemysłowych maszyn do produkcji
lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów, mrożonych deserów na bazie
kawy lub soków owocowych, płynów, waty cukrowej, popcornu, pra‑
żonych migdałów, orzechów, ziaren, nasion, preparowanych, prze‑
tworzonych, kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, urządzeń
i maszyn do produkcji lodów, jogurtu mrożonego, sorbetów, mrożo‑
nych deserów na bazie kawy lub soków owocowych, płynów, urzą‑
dzeń i maszyn do dozowania napojów mrożonych na bazie kakao,
czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców, napojów
mrożonych gazowanych, lodów, mrożonego jogurtu, sorbetów, mro‑
żonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych, płynów, urzą‑
dzeń i maszyn chłodniczych i chłodni, urządzeń i maszyn do chłodze‑
nia i zamrażania płynów, pojemników chłodzących, pojemników
chłodniczych, pojemników na lód, witryn chłodzących, szaf chłodni‑
czych, zamrażarek, aparatury i instalacji chłodniczych, chłodniczych
lad, lodówek, urządzeń i maszyn do produkcji waty cukrowej, urzą‑
dzeń i maszyn do produkcji popcornu, urządzeń i maszyn do gotowa‑
nia i prażenia migdałów, orzechów, ziaren i nasion, urządzeń i maszyn
do produkcji prażonych migdałów, orzechów, ziaren i nasion, urzą‑
dzeń i maszyn do produkcji preparowanych, przetworzonych, kandy‑
zowanych orzechów, ziaren i nasion, form do wypiekania wafli, form
do wypiekania ciasta, gofrownic, nabiału, mleka, produktów mlecz‑
nych, produktów mlecznych do produkcji lodów, bitej śmietany, ole‑
jów i tłuszczów jadalnych, olejów i tłuszczów jadalnych do produkcji
popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, przetworzonych orzechów,
ziaren i nasion, przekąsek z orzechów, ziaren i nasion, suszonych, solo‑
nych, przyprawionych, prażonych orzechów, ziaren i nasion, prażo‑
nych migdałów, preparowanych, przetworzonych i kandyzowanych
migdałów, preparowanych, przetworzonych i kandyzowanych orze‑
chów, ziaren i nasion, owoców suszonych i kandyzowanych, mrożo‑
nych owoców, lukrowanych owoców, chrupek owocowych, owoco‑
wych chipsów, skórek owocowych, chrupek ziemniaczanych, chipsów
odtłuszczonych, chipsów ziemniaczanych, napojów z produktów
mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, słodyczy ozdobnych na cho‑
inkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych, walentynkowych i in‑
nych okazjonalnych wyrobów cukierniczych, pierników, ciastek, ciast,
biszkoptów, brioszków, chałw, chipsów zbożowych, gofrów, herbatni‑
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ków, krakersów, sucharów, wafli, cukierków, cukierków miętowych,
karmelków, pastylek, pomadek, pralinek, czekolady, wyrobów czeko‑
ladowych, czekoladek twardych i nadziewanych, pralinek, lizaków,
lodów, marcepana, soków do lodów i deserów, musów czekolado‑
wych i deserowych, napojów czekoladowych z mlekiem, napojów
kakaowych z mlekiem, napojów kawowych z mlekiem, napojów
na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcornu, przekąsek zbo‑
żowych, wyrobów czekoladowych i cukierniczych na bazie prażo‑
nych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion, zia‑
ren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich,
arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowanych i su‑
szonych, orzechów, migdałów, ziaren i nasion w polewie, dekoracji
cukierniczych do ciast, galaretek owocowych, żelek, kuwertury, barw‑
ników spożywczych, posypek cukrowych, posypek czekoladowych,
lodów, mrożonych jogurtów, sorbetów, mrożonych deserów na bazie
kawy lub soków owocowych, napojów mrożonych na bazie kakao,
czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców, napojów
mrożonych gazowanych, waty cukrowej, kukurydzy, orzechów, orze‑
chów laskowych, arachidowych, migdałów, napojów bezalkoholo‑
wych, piwa, napojów owocowych, soków owocowych, wyciągów
z owoców, nektarów owocowych, koktajli, syropów do napojów,
kawy, drinków i koktajli, zapraw do napojów, syropów i preparatów
do przygotowywania napojów, koncentratów napojów, esencji
do napojów, ekstraktów do napojów, zarządzanie sklepami, detalicz‑
nymi, hurtowymi, internetowymi, promocja, marketing, reklama, re‑
klama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie targów, im‑
prez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych .

(111) 294777
(220) 2016 04 14
(151) 2017 02 01
(441) 2016 10 10
(732) KRÓLIKOWSKI ŁUKASZ, Duchnów, PL.
(540) WERSAL CATERING
(540)

(210) 454780

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 24.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 sprzedaż: gotowych dań do spożycia w tym poprzez
centrale telefoniczne (call center) oraz Internet, sprzedaż artykułów
cukierniczo‑piekarniczych, mięsa, wędlin, drobiu, dziczyzny, podro‑
bów oraz przetworów z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, podrobów,
41 organizowanie warsztatów kulinarnych dla dorosłych i dla dzieci,
43 usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zaple‑
czem produktami i transportem, wypożyczanie urządzeń do goto‑
wania, usługi barowe, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny sto‑
łowej i szklanych naczyń, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady].
(111) 294778
(220) 2016 04 14
(210) 454795
(151) 2017 02 06
(441) 2016 10 10
(732) KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(510), (511) 16 materiały reklamowe (plakaty, druki, broszury, ulotki
reklamowe papierowe lub z kartonu umieszczane na tablicach ogło‑
szeniowych lub stelażach ekspozycyjnych), materiały fotograficzne,
obwoluty dokumentów, okładki papierowe, segregatory, koperty,
artykuły biurowe i materiały piśmiennicze: papier, tektura i wyroby
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, kalendarze, notatni‑
ki, notesy podręczne, ołówki automatyczne, długopisy, artykuły
papiernicze, pióra, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały
promocyjne (kubki, parasole, kalkulatory), materiały szkoleniowe
i instruktażowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe: tworzenie
i dystrybucja materiałów reklamowych (np. plakatów, druków, bro‑
szur, ulotek reklamowych, materiałów piśmienniczych, prospektów,
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statutów), materiały reklamowe (uaktualnianie), reklama za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, reklamy prasowe, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń
reklamowych, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność monetarna:
tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami in‑
westycyjnymi, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, działal‑
ność finansowa, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w zakresie obrotu papierami wartościowymi, doradztwo w zakresie
funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywa‑
niu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych
przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagra‑
nicznych, pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych,
dystrybucja funduszy inwestycyjnych, inwestowanie na rynku ka‑
pitałowym, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościo‑
wych na zlecenie, zarządzanie aktywami na zlecenie, badanie rynku
w sektorze finansowo‑inwestycyjny.

(111) 294779
(220) 2016 04 14
(151) 2017 02 06
(441) 2016 07 18
(732) ASYMETRIA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AKSONOMETRIA
(540)

(210) 454802

(531) 26.03.02, 26.03.04, 26.03.05, 26.04.03, 26.04.08, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: sprzedaży mebli
do wnętrz: mieszkań, domów, biur, kuchni, ogrodów, oświetlenie,
osprzęt elektryczny i elektroniczny, tkanin i skór dekoracyjnych i obi‑
ciowych, dywanów, pościeli, obrazów, dzieł sztuki, rzeźb, artykułów
dekoracyjnych, akcesoriów łazienkowych, ceramiki łazienkowej, lu‑
ster, szkła, ceramiki, porcelany użytkowej, wyrobów ze szkła, drew‑
na, kamienia, tworzyw sztucznych i ekologicznych, glazury, terakoty,
materiałów na podłogi, blatów kuchennych, akcesoriów zapachowo
‑perfumeryjnych, sprzętu AGD, prowadzenie usług reklamowych,
42 prowadzenie usług w zakresie: projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie opakowań, usługi projektantów mody, wzornictwo
przemysłowe.
(111) 294780
(220) 2016 06 20
(210) 458051
(151) 2017 01 25
(441) 2016 09 26
(732) PIETRZYK ROBERT BIURO CONSULTINGOWO‑USŁUGOWE
AIRO GROM INTERNATIONAL, Warszawa, PL.
(540) AIRO GROM INTERNATIONAL
(510), (511) 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biusto‑
nosze, bluzy, kombinezony, buty sportowe, buty sznurowane, ka‑
masze, kapelusze, kamizelki, kombinezony, koszule, koszule z krót‑
kim rękawem, koszulki gimnastyczne, kurtki, leginsy, majtki, majtki
dziecięce, mankiety, mundury, nakrycia głowy [odzież], nauszniki
[odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie
plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież dla automobilistów,
odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież wo‑
doodporna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp
nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], ornaty, osłony przed
słońcem (daszki), palta, paski, pasy do przechowywania pieniędzy
[odzież], peleryny, płaszcze, palta, podkoszulki, podszewki [elemen‑
ty ubrań], podszewki gotowe [część garderoby], pończochy, pończo‑
chy wchłaniające pot, potniki, rękawiczki [odzież], skarpetki, slipy,
spodnie, swetry, szale, szaliki, szelki, T‑shirty, 41 edukacja, edukacja
(nauczanie), instruktaże, informacja o rekreacji, kształcenie praktycz‑
ne (pokazy), konkursy (organizowanie), kultura fizyczna, nauczanie,
obozy sportowe (organizowanie), organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenia), organizowanie zawodów sportowych, se‑
minaria (organizowanie, prowadzenie), warsztaty (organizowanie,
prowadzenie), wypożyczanie sprzętu sportowego, wyższe uczelnie
(edukacja), 45 agencje detektywistyczne, badanie przeszłości osób,
kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, dozór nocny, eskorta (ochrona osobista), monito‑
ring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona oso‑
bista, poszukiwanie osób zaginionych, usługi stróżów nocnych, usłu‑
gi w zakresie ochrony.
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(111) 294781
(220) 2016 06 20
(210) 458078
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) AUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) carhala setki aut pod jednym dachem
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży związanej z pojazdami, 36 udziela‑
nie informacji związanych z wyceną samochodów, usługi finansowe
związane z handlem samochodowym, 37 obsługa i naprawa samo‑
chodów, 39 usługi wynajmu pojazdów samochodowych.
(111) 294782
(220) 2016 06 20
(210) 458083
(151) 2017 01 31
(441) 2016 08 01
(732) KAPUŚCIŃSKI MAREK, Konstancin‑Jeziorna, PL.
(540) ARTS GATE/ARTS GARDENS
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi impresariatów w działalności artystycz‑
nej, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
spektakli‑impresariat, organizacja wystaw związana z kulturą lub
edukacją.
(111) 294783
(220) 2016 06 20
(210) 458085
(151) 2017 02 01
(441) 2016 08 01
(732) FORFOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) betdudes
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 usługi w zakresie gier
świadczone on‑line, informacja o imprezach rozrywkowych, roz‑
rywka, informacja o rozrywce, imprezy sportowe‑chronometraż, in‑
formacja o rekreacji, organizowanie loterii, rozrywka, widowiskowa,
organizowanie zawodów sportowych, pisanie tekstów innych niż
reklamowe, publikowane tekstów inne niż teksty reklamowe.
(111) 294784
(220) 2016 06 20
(210) 458087
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) ZWIĄZEK ZAWODOWY POLSKA MIEDŹ, Głogów, PL.
(540) ZWIĄZEK ZAWODOWY CU POLSKA MIEDŹ
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, pomarańczowy, biały
(531) 06.07.04, 07.01.14, 15.07.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w odniesieniu do rekrutacji personelu,
doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie zarządza‑
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nia kadrami, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, usłu‑
gi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie pośrednictwa pracy,
wyszukiwanie miejsc pracy, 41 organizowanie kursów instruktażo‑
wych, organizowanie kursów szkoleniowych, publikowanie dydak‑
tycznych materiałów edukacyjnych, organizowanie konkursów w ce‑
lach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie kursów, seminariów, konferencji oraz
mityngów dotyczących prawa pracy, 45 doradztwo w zakresie bez‑
pieczeństwa miejsca pracy, doradztwo prawne zwłaszcza dotyczące
ochrony miejsc pracy, ochrony warunków pracy i płacy, opiniowanie
dokumentów prawnych.

(111) 294785
(220) 2016 06 21
(210) 458092
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) UNIBAIL‑RODAMCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MALL OF WARSAW
(540)

Kolor znaku: różowy, szary
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, tektura, jednorazowe produkty papie‑
rowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, materiały introli‑
gatorskie, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, odbitki fotogra‑
ficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowa‑
nia nie ujęte w innych klasach, publikacje drukowane, czasopisma,
katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, ka‑
lendarze, torby, opakowania z papieru, tektury, mapy, przewodniki
turystyczne, foldery, artykuły biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty,
wizytówki, długopisy, ołówki, pióra, 35 zgromadzenie na rzecz osób
trzecich następujących towarów i usług: produkty chemiczne, kleje,
farby, pokosty, barwniki, zaprawy, folie i formy dla malarzy, dekorato‑
rów, drukarzy i artystów, środki wybielające, środki do prania, czysz‑
czenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały oświetle‑
niowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne, substan‑
cje dietetyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
środki odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy ręcz‑
ne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń
biała, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, foto‑
graficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sy‑
gnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz‑
nych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze‑
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetla‑
nia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sztuczne
ognie, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby
jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chro‑
nometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych
materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla ar‑
tystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucz‑
nych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, skóra
i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróż‑
ne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, ma‑
teriały budowlane, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna,
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowe‑
go oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia
i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, na‑
krycia głowy, dywany, chodniki i inne towary do pokrywania podłóg,
gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i go‑
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towane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cu‑
kier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przypra‑
wy),przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce
i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt,
słód, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe,
przybory dla palaczy, pozwalające nabywcy na ich swobodne oglą‑
danie i kupowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
spożywczych, obuwniczych, odzieżowych, kosmetycznych, che‑
micznych, sanitarnych, farmaceutycznych, jubilerskich, zegarmi‑
strzowskich, dekoracyjnych, artykułów gospodarstwa domowego,
oświetleniowych, budowlanych, fotograficznych, elektronicznych,
muzycznych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarke‑
cie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów,
prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku, w tym
w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomo‑
ści, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozryw‑
kowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlo‑
wymi, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowa‑
nie działalności handlowej, prace biurowe, zarządzanie i administracja
nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich, doradz‑
two i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodar‑
czej, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie nieru‑
chomościami, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji
sprzedaży oraz doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa
i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja han‑
dlowa i doradztwo w zakresie reklamy, organizowanie wystaw i im‑
prez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach handlo‑
wych i reklamowych, organizowanie pokazów mody, dystrybucja
materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie po‑
wierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszcza‑
nie ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług,
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, majątek nieruchomy, zarządza‑
nie nieruchomościami, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finan‑
sowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czyn‑
szu, wynajem powierzchni, pośrednictwo w sprawach majątku nieru‑
chomego, usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa
w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji
pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, prowadzenie
biur i nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach fi‑
nansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządza‑
nie nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie kompleksami
handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, usługi fi‑
nansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieru‑
chomościami, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, usługi wy‑
ceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji
w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości,
sponsorowanie finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania
rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, wynajem nieru‑
chomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem powierzchni
usługowej, 37 Usługi budowlane, naprawy nieruchomości, usługi in‑
stalacyjne dotyczące nieruchomości, montaż i naprawy budynków
i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, infor‑
macja budowlana, sprzątanie budynków, usługi punktów pralni‑
czych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstru‑
owanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiek‑
tów 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 przeciw‑
pożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń
łączności, w tym telefonów, 39 transport, pakowanie i składowanie
towarów, organizowanie podróży, wynajmowanie garaży, wynajmo‑
wanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, transport
towarów do nabywcy, pakowanie towarów, 41 nauczanie, kształce‑
nie, rozrywka, usługi związane ze sportem i kulturą oraz organizowa‑
nie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych,
organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych,
usługi klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal ki‑
nowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
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(111) 294786
(220) 2016 06 21
(210) 458096
(151) 2017 02 01
(441) 2016 08 01
(732) ABISAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom, PL.
(540) PENNYBOARD
(510), (511) 28 deskorolka.
(111) 294787
(220) 2016 06 16
(210) 458126
(151) 2017 02 02
(441) 2016 09 26
(732) W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) PICKY PICA
(510), (511) 9 okulary, etui na okulary, 14 biżuteria, bransolety, brosz‑
ki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, spinki biżu‑
teryjne, spinacze do krawatów i mankietów, spinacze do krawatów,
łańcuszki, korpusowe wyrobu jubilerskie: puchary z metali szlachet‑
nych, medale, breloki, 18 parasole, plecaki, torby podróżne, portfele,
portmonetki, torby, kufry bagażowe, kufry podróżne, torebki, waliz‑
ki, 25 apaszki, chustki, paski skórzane, 35 reklama, reklamy telewizyj‑
ne, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne.
(111) 294788
(220) 2016 06 21
(210) 458132
(151) 2017 02 01
(441) 2016 08 01
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) SPORTIVA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjal‑
nego przeznaczenia żywieniowego, środki dietetyczne, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu lecz‑
niczym, napoje dietetyczne,, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, eks‑
trakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, w tym odżywki dla kulturystów i/lub spor‑
towców, substancje dietetyczne, żywność dietetyczna, koncentraty
i odżywki wysokobiałkowe, węglowodanowe i wysokoenergetycz‑
ne wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami
nie do celów medycznych zawarte w lej klasie, 32 wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji i przyrządzania napo‑
jów, napoje wysokoenergetyczne, węglowodanowe, witaminowe.
(111) 294789
(220) 2016 06 21
(210) 458147
(151) 2017 01 23
(441) 2016 08 29
(732) ABACOSUN G. CIHOCKA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia, PL.
(540) LUMEDIN
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów w tym: balsamy inne niż do celów me‑
dycznych, barwniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, prepa‑
raty do depilacji, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy
kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, lotony do celów kosmetycznych, preparaty
do makijażu, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, olejki
do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, wosk do depilacji
żele do masażu i wybielacze, odbarwiacze do celów kosmetycznych,
kosmetyki i preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała i twarzy,
do higieny osobistej, fryzjerskie, kosmetyki i preparaty kosmetyczne
nielecznicze, 10 urządzenia do zabiegów kosmetycznych, urządze‑
nia do wyszczuplania, urządzenia do liftingu, urządzenia do drenażu
limfatycznego, urządzenia do usuwania naczynek krwionośnych i ta‑
tuaży, aparaty i przyrządy do masażu, urządzenia do akupunktury,
przyrządy i aparaty fizykoterapeutyczne, inhalatory, elektrostymu‑
latory do celów kosmetycznych, urządzenia do nawilżania skóry,
urządzenia i osprzęt do złuszczania naskórka, urządzenia i aparaty
kosmetyczne znieczulające, urządzenia i aparaty kosmetyczne za‑
biegowe, urządzenia do peelingu, urządzenia do mikrodermabrazji,
urządzenia do światłoterapii kosmetyczne, elektrostymulatory ko‑
smetyczne, urządzenia do jonosfery kosmetyczne, lasery terapeu‑
tyczne i kosmetyczne, lampy kosmetyczne, urządzenia fryzjerskie
i medyczne w tym zakresie medycyny estetycznej, 44 usługi kosme‑
tyczne, usługi fryzjerskie, usługi medyczne, usługi medycyny este‑
tycznej,.
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(111) 294790
(220) 2016 06 22
(210) 458170
(151) 2016 12 15
(441) 2016 08 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA APTEK MULTI PHARME
SPÓŁKA AKCYJNA, Łomża, PL.
(540) essentliver
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów me‑
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suple‑
menty diety dla zwierząt, suplementy diety, leki dla celów medycz‑
nych, leki weterynaryjne, leki i materiały dentystyczne, zioła do ce‑
lów leczniczych i medycznych, materiały opatrunkowe, materiały
sanitarne higieniczne, materiały do pielęgnacji niemowląt, materiały
do celów medycznych stomatologicznych, środki farmaceutyczne,
środki weterynaryjne, środki sanitarne, substancje diagnostyczne
do celów leczniczych, substancje dietetyczne, środki do zwalczania
robactwa, surowice, szczepionki, preparaty stosowane w rentgeno‑
diagnostyce, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, 35 badanie
rynku, doradztwo w zakresie obrotu: lekami, środkami farmaceutycz‑
nymi, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar‑
czej, opinie, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie informacji han‑
dlowej o lekach, pośrednictwo w zakresie uzyskania rejestracji leków:
środków farmaceutycznych, artykułów medycznych i opatrunko‑
wych składów celnych, prowadzenie promocji nowych leków, usłu‑
gi w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, usługi umożliwiające
odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach
z: dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, die‑
tetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety
dla zwierząt, suplementy diety, dodatkami odżywczymi do celów
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt oraz
towarami: ałun stosowany przy skaleczeniach jako antyseptyczny,
amoniak stosowany jako detergent, antykorozyjne środki stosowane
do usuwania rdzy, antystatyczne preparaty stosowne do celów do‑
mowych, barwniki do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu lub do makija‑
żu, preparaty do polerowania protez dentystycznych, dezodoranty
do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosme‑
tyki, lotony do włosów, mydła, do mycia zębów: pasty, proszki, pły‑
ny, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych,
preparaty do czyszczenia protez dentystycznych, płyny po goleniu,
produkty toaletowe przeciw poceniu się, pomadki do ust, saszet‑
ki zapachowe, szampony, środki toaletowe, wosk do depilacji, sole
wybielające, leki dla celów medycznych, leki weterynaryjne, leki
i materiały dentystyczne, zioła do celów leczniczych i medycznych,
materiały opatrunkowe, materiały sanitarne i higieniczne, materia‑
ły do pielęgnacji niemowląt, materiały do celów medycznych, sto‑
matologicznych, środki: farmaceutyczne, weterynaryjne, sanitarne,
substancje diagnostyczne do celów leczniczych, substancje diete‑
tyczne, środki do zwalczania robactwa, surowice, szczepionki, pre‑
paraty stosowane w rentgenodiagnostyce, zioła lecznicze, żywność
dla niemowląt, aparatura do analiz do celów medycznych, aparatura
do anestezjologii, aparatura do sztucznego oddychania, aparatura
i instrumenty chirurgiczne, aparatura do leczenia głuchoty, apara‑
tura porodowa dla bydła, aparaty i narzędzia dla weterynarii, bańki
lekarskie, implanty z materiałów syntetycznych, branży spożywczej,
44 usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych, usługi
w zakresie prowadzenia aptek i sieci aptek, prowadzenie hurtowni
i aptek patronackich z kosmetykami, lekami i farmaceutykami, usługi
w zakresie laboratoriów medycznych, bakteriologicznych i chemicz‑
nych, porady w zakresie farmakologii, porady aptekarskie, kliniki me‑
dyczne, usługi pomocy medycznej, salony piękności, sanatoria.
(111) 294791
(220) 2016 06 23
(210) 458196
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) GHELAMCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KOCHAM WARSZAWĘ
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, a mianowi‑
cie: 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 tekstyl‑
nego, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, kata‑
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logi, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub
papieru, książki, mapy geograficzne, materiały do pisania, materia‑
ły do rysowania, materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub
nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], opra‑
wy 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 ryso‑
wania, znaczki pocztowe, druki, materiały introligatorskie, fotografie,
papierowe materiały biurowe, segregatory (materiały biurowe), ma‑
teriały piśmienne, kleje do celów biurowych lub domowych, materia‑
ły 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 pako‑
wania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie do druku ręcznego,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, galanteria tekstylna, odzież rekla‑
mowa, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, admi‑
nistrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi mene‑
dżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku,
w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieru‑
chomości, 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 supermarke‑
cie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów,
wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, 36 ubezpieczenia,
działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, ubezpiecze‑
nia, 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 naj‑
mie i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele dobro‑
czynne, emisja i obsługa bonów wartościowych i kart kredytowych,
usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych trans‑
akcji w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nierucho‑
mości, 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 usłu‑
gi budowlane, naprawy betonu, naprawy elementów betonowych,
usługi instalacyjne, usługi budowlane, montaż i naprawy budynków
i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, infor‑
macja budowlana, sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych,
instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie
pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów ma‑
gazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusz‑
towań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych,
klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa i wymiana opon samocho‑
dowych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i an‑
tywłamaniowych, 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 prowadze‑
nie konferencji, organizowanie loterii, organizowanie zawodów spor‑
towych, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, organizo‑
wanie i prowadzenie dyskotek, organizowanie festiwali sztuki w tym
festiwali filmowych, usługi klubów sportowych, organizowanie kon‑
kursów rozrywkowych, usługi lunaparków, kultura fizyczna, organizo‑
wanie 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 pro‑
jektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
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i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, budowa
i analizy systemów komputerowych, badanie i udoskonalanie nowych
produktów, dekoracja wnętrz, odpłatne udostępnianie komputero‑
wych baz danych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogra‑
mowania komputerów, usługi grafiki artystycznej, identyfikacja dzieł
sztuki, projektowanie budowlane, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, dostarczanie potraw i na‑
pojów, usługi barów, restauracji, kafeterii, fast‑foodów, opieka nad
dziećmi, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakre‑
sie 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) 294792
(220) 2016 06 23
(210) 458241
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 12
(732) BELVEDERE‑CAFE ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BELVEDERE CATERING BY DESIGN
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 09.07.19, 18.05.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 potrawy na bazie mąki. ciasto, ciastka, wyroby cukier‑
nicze, przekąski zbożowe, placki, pizze, sosy do sałatek, sosy mięsne,
mięso w cieście, lody spożywcze, 41 usługi w zakresie organizowania
i obsługi konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, sympozjów, zjazdów i przyjęć, 43 usługi w zakresie prowa‑
dzenia restauracji i restauracji samoobsługowych, kawiarni, barów
szybkiej obsługi, stołówek, kafeterii, obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, produktami i transportem, catering.
(111) 294793
(220) 2016 06 22
(210) 458255
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) BBHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MODERN CLASSIC HOME
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, me‑
ble tapicerowane, lustra, ramki obrazów, posłania, 35 usługi w za‑
kresie sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych,
drobnych wyrobów metalowych, farb, szkła, dywanów, chodników
i innych pokryć podłogowych, pokryć ściennych oraz pokryć mebli,
elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, akcesoriów
meblowych wysposażenia domu, sprzętu oświetleniowego, świec,
saszetek i trocików zapachowych, odświeżaczy powietrza, świec t‑li‑
ght, zapałek, poduszek dekoracyjnych, pledów, narzut, kocy, ozdób
świątecznych ze szkła lub tworzywa sztucznego, szkła dekoracyj‑
nego i stołowego, abażurów, lamp stołowych, podłogowych, wi‑
szących, kinkietów, żyrandoli, dywanów, dywaników łazienkowych,
ręczników, podkładek stołowych, sztucznych roślin, serwetek papie‑
rowych i materiałowych, ramek na zdjęcia, luster, ceramiki i porcela‑
ny dekoracyjnej i użytkowej, akcesoriów łazienkowych, mydleniczek,
kubków, stojaków i uchytów na szczoteczki do zębów, dozowników,
koszy do użytku domowego, szczotek d/wc, umywalek, wieszaków
ściennych lub stojących, wycieraczek pod drzwi, książek, książek,
nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, usługi w zakresie wynajmo‑
wania urządzeń i wyposażenia biurowego, 42 usługi w zakresie pro‑
jektowania i dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania mebli
i ich obić, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku
domowego.
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(111) 294794
(220) 2016 06 22
(210) 458261
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) Lantmännen ek för, Stockholm, SE.
(540) OD POLA DO WIDELCA
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, owo‑
ce i warzywa mrożone, konserwowane, suszone i gotowane, galaret‑
ki, dżemy, kompoty, jajka, mleko i produkty mleczne, oleje jadalne
i tłuszcze, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substy‑
tuty kawy, mąka i preparaty zbożowe, chleb, placki i wyroby cukierni‑
cze, lody, miód, syropy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztar‑
da, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lody spożywcze, 31 produkty
rolne, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe
zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny naturalne, kwiaty
naturalne, karmy i pasze 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), 35 usługi sprzedaży detalicznej w za‑
kresie: nawozów, żywności i artykułów spożywczych, świeżych owo‑
ców i warzyw, roślin naturalnych i kwiatów, nasion i słodu, 40 Mroże‑
nie żywności, usługi uboju, usługi piekarnicze na zamówienie, usługi
piekarnicze (wykonane na indywidualne zamówienie), wytłaczanie
owoców, wędzenie żywności, młynarstwo, konserwowanie napojów
i żywności, 41 usługi klubów zdrowia, kształcenie praktyczne (poka‑
zy), organizowanie i prowadzenie seminariów, szkolenia w zakresie
zdrowia i wellness, usługi klubów zdrowia (treningi zdrowotne i tre‑
ningi fitness), kursy instruktażowe dotyczące zdrowia, usługi eduka‑
cyjne w zakresie zdrowia, edukacja, organizowanie szkoleń, 42 praca
badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
badania biologiczne, usługi naukowe i technologiczne oraz bada‑
nia i projektowanie z nimi związane, usługi w zakresie badań prze‑
mysłowych, 43 usługi w zakresie dostarczania żywności i napojów,
44 usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi informacyjne w zakresie
opieki zdrowotnej, usługi konsultacyjne w zakresie zdrowia i pielę‑
gnacji urody, usługi doradcze w zakresie zabiegów upiększających,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, hodowla zwierząt, usługi w za‑
kresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa .
(111) 294795
(220) 2016 06 24
(210) 458274
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) CISAK JANUSZ P.H.U. HYDRO‑PRECYZJA, Gdańsk, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.11, 26.04.06, 29.01.13, 15.01.17
(510), (511) 7 silniki hydrauliczne, części oraz układy ich zasilania,
pompy hydrauliczne, części oraz układy ich zasilania, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż przez Internet, silników i pomp
oraz ich części, 37 naprawa, remonty i konserwacja maszyn, silników
i pomp, naprawa, remonty i konserwacja statków i urządzeń okręto‑
wych, montaż maszyn przemysłowych i ich części, 40 obróbka me‑
chaniczna metalu.
(111) 294796
(220) 2016 06 24
(210) 458284
(151) 2017 01 18
(441) 2016 09 26
(732) BROOCLER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL.
(540) BROOCLER
(510), (511) 35 agencie importowo‑ eksportowe, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe,
audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów pu‑
blicznych, wynajem automatycznych dystrybutorów, badaniu mar‑
ketingowe, badania opinii publicznej, badaniu rynku, badania ryn‑
ku, badaniu w dziedzinie działalności gospodarczej, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn
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i urządzeń dla biur, biura pośrednictwa pracy, usługi porównywa‑
nia cen, dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie w mediach pro‑
duktów dla handlu detalicznego, dobór personelu za pomocą me‑
tod psychotechnicznych, powielanie dokumentów, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zakresie zarządzaniu personelem, doradztwo w zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trze‑
cim, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, pro‑
spektów, broszur], usługi impresariów w działalności artystycznej,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalności gospo‑
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar‑
czą, informacja o działalności gospodarczej, specjalistyczne do‑
radztwo w zakresie działalności gospodarczej, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakre‑
sie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie,
prenumerata gazet dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamó‑
wień w handlu, handlowe wyceny, administrowanie hotelami,
agencje importowo‑eksportowe, impresariat w działalności arty‑
stycznej, agencje informacji handlowej, informacja o działalności
gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do kompu‑
terowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, handlowe in‑
formacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji kon‑
sumenckiej], analiza kosztów, księgowość, marketing, maszynopi‑
sanie, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie pro‑
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi
modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tek‑
stów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, opracowywanie opinii i sondaży, opraco‑
wywanie CV dla osób trzecich, doradztwo dotyczące organizowa‑
nia działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe],
poszukiwania w zakresie patronatu, dobór personelu za pomocą
metod psychotechnicznych, rekrutacja personelu, rozlepianie pla‑
katów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompute‑
rowych dla osób trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towa‑
rów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczy,
usługi porównywania cen, pośrednictwo pracy, pośrednictwo
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, powielanie do‑
kumentów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
usługi prenumeraty czasopism [dla osób trzecich], prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, projektowanie ma‑
teriałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kol‑
portaż próbek, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa,
usługi przeglądu prasy, przygotowanie listy płac, public relations,
agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych,
rachunkowość, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wy‑
najmowanie reklamowej przestrzeni, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiału reklamowego,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośni‑
ków reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekruta‑
cja personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [pró‑
bek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, analizy rynku, rynkowe badania, usługi sekretarskie,
sortowanie danych w bazach komputerowych, publikowanie spon‑
sorowanych tekstów, sporządzanie sprawozdań rachunkowych,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, statystyczne zestawienia, usługi stenograficzne, or‑
ganizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edy‑
cja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],
telemarketing, reklama telewizyjna, transkrypcja formy wiadomo‑
ści i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarobkowe zarzą‑
dzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumen‑
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tom [punkty informacji konsumenckiej], usługi menedżerskie dla
sportowców, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, pośrednictwo w zakresie
nabywaniu usług telekomunikacyjnych, wyceny handlowe, eksper‑
tyzy w zakresie wydolność przedsiębiorstw, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wy‑
najem fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wy‑
najmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, organizacja wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, dekorowanie wystaw sklepowych, wyszu‑
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospo‑
darczy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi za‑
opatrzenia osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabyw‑
ców i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie w za‑
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarzą‑
dzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakre‑
sie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich,
doradztwo w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, po‑
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie hotelami,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, zarządzanie pro‑
gramami refundacji w imieniu osób trzecich, pomoc w zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi, zestawienia statystyczne, przygotowanie zeznań podat‑
kowych, 39 akcje ratunkowe [transport], usługi transportowe auto‑
busowe, wypożyczanie, bagażników dachowych, usługi butelko‑
wania, chroniony transport przedmiotów wartościowych,
dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów, do‑
starczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], dostar‑
czanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja
energii, dystrybucja gazet, dystrybucja prądu elektrycznego, dys‑
trybucja wody, wypożyczanie dzwonów nurkowych, dystrybucja
energii, fracht, fracht [przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe,
frankowanie przesyłek pocztowych, wynajmowanie garaży, dystry‑
bucja gazet, holowanie, informacja o transporcie, informacje o ru‑
chu drogowym, usługi kierowcy, transport kolejowy, wynajmowa‑
nie koni, wypożyczanie kontenerów magazynowych, korespondencja,
dostarczanie przesyłek, dostarczanie kwiatów, wypożyczanie lodó‑
wek, logistyka transportu, usługi łamania lodu, przechowywanie ło‑
dzi, magazynowanie, informacja o magazynowaniu, magazynowa‑
nie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, wynajmo‑
wanie magazynów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe,
transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych, ratownictwo
okrętowe [akcie ratunkowe], organizowanie wycieczek, organizowa‑
nie wycieczek morskich, usługi osób towarzyszącym podróżnym,
pakowanie prezentów, pakowanie produktów, pakowanie towa‑
rów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingi,
pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróż‑
nych, usługi osób towarzyszących podróżnym, wypożyczanie po‑
jazdów, pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu [holowa‑
nie], pośrednictwo frachtowe, transport powietrzny, dystrybucja
prądu elektrycznego, transport promowy, przechowywanie łodzi,
transport przedmiotów wartościowych, transport samochodami
opancerzonymi przedmiotów wartościowych, przenoszenie, prze‑
wóz bagaży, usługi przeprowadzek, dostarczanie przesyłek, prze‑
wożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi ra‑
townictwa, ratownictwo podwodne, ratownictwo podwodne, re‑
zerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc na podroż, rezerwacja
transportu, rozładunek, transport poprzez rurociągi, transport
rzeczny, transport samochodowy, wypożyczanie samochodów,
transport sanitarny, wypożyczanie skafandrów [ciężkich], składo‑
wanie, składowanie towarów, spacerowe rejsy statkami, spedycja,
transport statkami, ściąganie z mielizny statków, wynajmowanie
statków, rejsy statkami wycieczkowymi, ściąganie statków z mieli‑
zny, uruchamianie śluzy, usługi taksówek, dostarczanie towarów,
składowanie towarów, usługi tramwajów, informacje o transporcie,
pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, usługi nawiga‑
cji transportu, transport barkami, transport i składowanie odpa‑
dów, transport kolejowy, transport lodziarni, statkami, transport
mebli, transport morski, transport pasażerski, transport podróż‑
nych, transport przedmiotów wartościowych samochodami opan‑
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cerzonymi, transport rurociągami, transport rzeczny, transport sa‑
nitarny, turystyka [zwiedzanie], usługi kurierskie [listy lub towary],
usługi transportu barkami, dystrybucja wody, zaopatrywanie
w wodę, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek mor‑
skich, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmo‑
wanie miejsc parkingowych, wypożyczanie bagażników dacho‑
wych, wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wypożyczanie lodówek, wypożycza‑
nie lodzi, statków, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie sa‑
mochodów wyścigowych, wypożyczanie samolotów, wypożycza‑
nie skafandrów dla nurków, wypożyczanie wagonów kolejowych,
wypożyczanie wagonów silnikowych, wypożyczanie wagonów to‑
warowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie za‑
mrażarek, wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, załadu‑
nek statków, zaopatrywanie w wodę, zwiedzanie turystyczne,
42 akwanautyka (eksploracja podwodna), analizy chemiczne, anali‑
zy dla eksploatacji pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego
[grafologia], analizy systemów komputerowych, analizy wody, usłu‑
gi artystów grafików, badania bakteriologiczne, badania biologicz‑
ne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne,
badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, bada‑
nia w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowi‑
ska naturalnego, prace badawczo‑rozwojowe [dla osób trzecich],
projektowanie budynków, usługi dla chemii, projektowanie deko‑
racji wnętrz, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo
architektoniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania kompu‑
terowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, do‑
radztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowe‑
go, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych,
ocena jakości drewno na pniu, stwierdzanie autentyczności dzieł
sztuki, ekspertyzy pól naftowych, ekspertyzy geologiczne, analiza
dla eksploatacji pokładów roponośnych, eksploracja podwodna
[akwanautyka], elektroniczna konwersja danych lub programów,
badania geologiczne, ekspertyzy geologiczne, poszukiwania geo‑
logiczne, instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria
techniczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], doradztwo w za‑
kresie projektowania i rozwoju komputerowego sprzętu, progra‑
mowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych,
wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania kom‑
puterowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, usługi świadczone przez laboratoria na‑
ukowe, testowanie materiałów, miernictwo, usługi projektantów
mody, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, ocena jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, usłu‑
gi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, badania w za‑
kresie ochrona środowiska naturalnego, odzyskiwanie danych
komputerowych, projektowanie opakowania, opracowywanie pro‑
jektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowe‑
go, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, in‑
stalowanie oprogramowania komputerowego, konserwacja opro‑
gramowania komputerowego, powielanie oprogramowanie
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowe‑
go, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, planowanie
urbanistyczne, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii,
ekspertyzy pól naftowych, pomiary geodezyjne, poszukiwaniu
geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie oprogramo‑
wania komputerowego, prognozowanie pogody, usługi związane
z prognozą meteorologiczną, projektowanie budynków, projekto‑
wanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów kom‑
puterowych, opracowywanie projektów technicznych, poszukiwa‑
nie ropy naftowej, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach
w celu wywołania deszczu, wypożyczanie serwerów [hosting],
stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], kontrola szybów naftowych, testowanie tekstyliów,
testowanie materiałów, testowanie pojazdów, tworzenie i utrzymy‑
wanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie infor‑
macji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwu‑
tlenku węgla, udostępnianie miejsca na serwerach [strony interne‑
towe], usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii i komputero‑
wej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej‑usługi komputerowej
ochrony antywirusowej, usługi podmiotów zewnętrznych w dzie‑
dzinie informatyki, usługi projektantów mody, tworzenie i utrzy‑
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mywanie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie
komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie serwerów [hosting], dostarczanie wyszukiwarek in‑
ternetowych [opracowywanie], wzornictwo przemysłowe.

(111) 294797
(220) 2016 06 24
(210) 458286
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) BIO‑PROFIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LABORATORIA Polfa Łódź
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.04, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra‑
niu, preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty farmaceutyczne,
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
żywność dietetyczna oraz substancje przystosowane do celów me‑
dycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwie‑
rząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, preparaty
do niszczenia robactwa, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania, bandaże
elastyczne, 30 słodycze, cukierki, ekstrakty roślinne do żywności,
dietetyczne środki spożywcze na bazie węglowodanów.
(111) 294798
(220) 2016 06 27
(210) 458298
(151) 2017 02 13
(441) 2016 08 29
(732) LONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czechowice‑Dziedzice, PL.
(540) T TEKSON
(540)

Kolor znaku: srebrny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 części zamienne do pojazdów mechanicznych, akce‑
soria do pojazdów mechanicznych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, sprze‑
daż hurtowa i detaliczna części zamiennych i akcesoriów do pojaz‑
dów mechanicznych przez Internet, usługi informacji handlowej
o częściach zamiennych i akcesoriach do pojazdów mechanicznych,
pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, promocja
sprzedaży, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputero‑
wych, Internetu, organizowanie targów i wystaw w celach handlo‑
wych i reklamowych.
(111) 294799
(220) 2016 06 27
(210) 458302
(151) 2017 02 13
(441) 2016 08 29
(732) LOOKNA INC., Malibu, US.
(540) LOOKNA
(510), (511) 35 usługi indeksowania stron internetowych w celach
handlowych i/lub reklamowych, usług! reklamy on‑line za pośred‑
nictwem sieci komputerowej.
(111) 294800
(220) 2016 06 27
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 12
(732) KRAMARZ JÓZEF, Mirsk, PL.

(210) 458309

2833

(540) ALU‑PANEL
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.03, 26.04.08, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i kon‑
strukcyjne, elementy wyciskanego aluminium, panele metalowe,
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi technologiczne, 45 li‑
cencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, licencjo‑
nowanie technologii i praw własności przemysłowej.
(111) 294801
(220) 2016 06 27
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 12
(732) KRAMARZ JÓZEF, Mirsk, PL.
(540) ALU‑Bed PANEL
(540)

(210) 458310

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 26.04.02, 26.04.03, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i kon‑
strukcyjne, elementy wyciskanego aluminium, panele metalowe,
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi technologiczne, 45 li‑
cencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, licencjo‑
nowanie technologii i praw własności przemysłowej.
(111) 294802
(220) 2016 06 27
(210) 458315
(151) 2017 02 06
(441) 2016 08 29
(732) ZAGRAJEK ARKADIUSZ, NOWICKA‑ZAGRAJEK JOANNA TCP
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) TCP PODRÓŻE
(510), (511) 39 usługi organizowania podróży, usługi agencji tury‑
stycznych, usługi organizowania wycieczek, usługi zwiedzania tury‑
stycznego, usługi organizowania imprez turystycznych i integracyj‑
nych, 43 usługi tymczasowego zakwaterowania, usługi rezerwacji
hoteli, pensjonatów, kwater, biletów lotniczych, usługi domów tury‑
stycznych.
(111) 294803
(220) 2016 06 27
(210) 458339
(151) 2017 01 17
(441) 2016 08 29
(732) CooperVision International Holding Company, LP,
St. Michael, BB.
(540) MEDIFLEX
(510), (511) 5 preparaty lecznicze do oczu, krople do oczu, płyny
do przemywania oczu, preparaty, substancje i roztwory do stosowa‑
nia z soczewkami kontaktowymi, preparaty i substancje do czysz‑
czenia, przechowywania, dezynfekowania, neutralizowania i prze‑
mywania soczewek kontaktowych, roztwory soli do stosowania
do soczewek kontaktowych, preparaty lecznicze do stosowania
przez osoby noszące soczewki kontaktowe, 9 soczewki okularo‑
we, soczewki kontaktowe, okulary, soczewki okulistyczne, opraw‑
ki, soczewki i półfabrykaty soczewek, pojemniczki na soczewki
kontaktowe i opakowania do ich przenoszenia, części i akcesoria
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 44 usługi okulistyczne
i optyczne, usługi związane z soczewkami kontaktowymi.
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(111) 294804
(220) 2016 06 28
(210) 458344
(151) 2017 01 31
(441) 2016 08 29
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) MELANŻ
(510), (511) 29 bita śmietana, chrupki owocowe, chrupki ziemnia‑
czane, daktyle, kiełbaski w cieście, orzechy preparowane, orzeszki
arachidowe preparowane, owoce kandyzowane, owoce konserwo‑
wane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce
w puszkach, galaretki owocowe, przekąski na bazie owoców, ro‑
dzynki, chipsy ziemniaczane, 30 cheeseburgery, chipsy (produkty
zbożowe), herbatniki petit‑beurre, krakersy, orzechy w czekoladzie,
paszteciki, pizze, prażona kukurydza (popcorn), słodycze, wyroby
cukiernicze, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka piwna, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów,
piwo imbirowe, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy (napoje
bezalkoholowe), preparaty do sporządzania likierów, napoje na ba‑
zie owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, bezal‑
koholowe nektary owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
bezalkoholowe napoje z owoców, piwo, piwo słodowe, sok pomi‑
dorowy (napój), napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, sok jabłkowy,
soki owocowe, soki warzywne (napoje), syropy do napojów, moszcz
winogronowy niesfermentowany, 33 alkohol ryżowy, ekstrakty al‑
koholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe, likier anyżówka,
aperitify, arak, brandy, likier curacao, napoje alkoholowe destylo‑
wane, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż
na bazie piwa, wino gruszecznik, cydr‑jabłecznik (napój alkoho‑
lowy), alkohol na bazie wiśni‑kirsz, koktajle, likiery, likier miętowy,
miód pitny, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholo‑
we destylowane, napoje alkoholowe zawierające owoce, owocowe
ekstrakty z alkoholem, wino z wytłoczyn winogronowych‑piquette,
rum, alkohol z ryżu, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie,
whisky, wino, wódka.
(111) 294805
(220) 2016 06 28
(210) 458357
(151) 2017 01 17
(441) 2016 08 29
(732) CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN SPÓŁKA
CYWILNA, Grójec, PL.
(540) VABANK
(510), (511) 34 fajki, fajki wodne, tabaka, papierosy, tytoń fajkowy,
materiały dla palących, gilzy papierosowe, bibułki papierosowe, fil‑
try do papierosów, akcesoria dla palaczy, akcesoria do fajki wodnej,
węgiel zapalający do fajki wodnej, zapałki.
(111) 294806
(220) 2016 06 29
(151) 2017 01 17
(441) 2016 08 29
(732) EURO‑LOCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540)
(540)

(210) 458371

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 14.05.01, 14.05.03, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe gałki i rączki do drzwi i okien, metalowe
uchwyty do okien z zabezpieczeniem antywłamaniowym, meta‑
lowe gałki do okien z zabezpieczeniem antywłamaniowym, rygle
do zasuw okiennych, zatrzaski drzwiowe i okienne, zasuwy, zawiasy,
osprzęt metalowy do mebli, osprzęt do drzwi, okucia okienne, okucia
do drzwi, klucze, kółka metalowe do kluczy, ograniczniki do drzwi,
ograniczniki do okien, klamki, pojemniki metalowe, jednopunktowe
blokady do szuflad, zamki do kaset metalowych, metalowe zamki
do pojazdów, metalowe zamki do toreb, zamknięcia do pojemników
i pudełek na dyskietki, zamki metalowe do urządzeń elektronicznych
i komputerowych, zamki sprężynowe, zamki do mebli, metalowe za‑
mknięcia do pudełek, zamki do mebli metalowych, zamki do mebli
drewnianych, zamki obrotowe, zamki krzywkowe, zamki zasuwowe,
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zamki wodoodporne, zamki rewizyjne, zamki dźwigniowe, zam‑
ki wałeczkowate blokujące, zamki palcowe blokujące, bębenkowe
wkładki do zamków, zamki do bagażników samochodowych, meta‑
lowe zamknięcia do bagażników samochodowych, kłódki, akcesoria
metalowe do zamków i kłódek, zamki budżetowe, zamki do rowerów,
zamki zabezpieczające do urządzeń elektronicznych, zamki szyfrowe
mechaniczne, zamki dla energetyki, zamki zatrzaskowe, zamki cen‑
tralne, zamki baskwilowe, zamki skrzynkowe, zamki wielopunktowe,
zamki kłódkowe, zamki kłódkowe z wolnym obrotem, zamki do drzwi
garażowych, gałki obrotowe, zamki typu pchnij i zatrzaśnij, zamki bę‑
benkowe, zamki do drzwi przesuwnych, zamki kotwiące, zamki wielo‑
punktowe, zamki do szklanych drzwi przesuwnych, zamki spanerowe,
zamki motylkowe, zamki rączki uchylne, zamki rączki T i L, zamki sejfo‑
we, zamki z zapadkami wałeczkowymi, zamki z zapadkami wałeczko‑
wymi liniowe, zamki do koszy na śmieci, zamki grawitacyjne do koszy,
zamki depozytowe, zamki trzpieniowe, zamki pchnij i obróć, zamki
na monetę, 9 zamki elektromechaniczne, zamki elektryczne, elek‑
tryczne stacyjki, elektroniczne zamki szyfrowe, elektroniczne elek‑
trozaczepy, 20 niemetalowe uchwyty do okien z zabezpieczeniem
antywłamaniowym, niemetalowe gałki do okien z zabezpieczeniem
antywłamaniowym, osprzęt niemetalowy do okien, zawiasy nieme‑
talowe, zatrzaski niemetalowe drzwiowe, niemetalowe rączki do na‑
rzędzi, niemetalowe uchwyty do kluczy, niemetalowe zamki do po‑
jazdów, niemetalowe zamknięcia do bagażników samochodowych,
akcesoria niemetalowe do zamków i kłódek.

(111) 294807
(220) 2016 06 29
(210) 458384
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) GAMA SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) PSYCHOLOG dla dzieci
(540)

Kolor znaku: różowy, szary
(531) 02.03.01, 02.03.16, 02.05.01, 02.05.27, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja i psychoedukacja, informacja o edukacji,
kształcenie praktyczne, nauczanie, organizowanie i prowadzenie
seminariów i szkoleń, publikowanie książek, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on‑line książek i pe‑
riodyków, 44 poradnie psychologiczne, udzielanie porad psycholo‑
gicznych, konsultacje psychologiczne, diagnostyka psychologiczna,
prowadzenie zajęć terapeutycznych, pomoc w zakresie organizowa‑
nia i prowadzenia ochrony zdrowia.
(111) 294808
(220) 2016 06 29
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 12
(732) MORAWSKA AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) B I J O CLINIC
(540)

(210) 458389

(531) 03.11.07, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, pły‑
ny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, mydła, 5 sub‑
stancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, suplementy diety
dla ludzi.
(111) 294809
(220) 2016 06 29
(151) 2017 01 31
(441) 2016 08 29
(732) GERTYCH PIOTR PARTGROUP, Radom, PL.
(540) iBLOCK FIRE

(210) 458391
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(540)
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(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) MRS3 SWITCHING
(540)

Kolor znaku: biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 składniki przeznaczone do gaszenia ognia i zabezpie‑
czające przed ogniem, środki gaśnicze, spray gaśniczy, 9 urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, gaśnice, systemy ga‑
śnicze, 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia.
(111) 294810
(220) 2016 06 29
(151) 2017 02 02
(441) 2016 08 01
(732) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EXTENDER GRANULOWANY TMR
(540)

(210) 458403

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 24.15.01, 24.15.11, 24.15.15, 24.15.99, 26.11.12, 26.13.99, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 7 energoelektryczne podzespoły działające w oparciu
o układy z miękkim przełączaniem do stosowania w elektrycznych
napędach silnikowych na prąd zmienny, 9 urządzenia energetyczne
sieci zasilających działajace w oparciu o energoelektroniczne układy
z miękkim przełączaniem.
(111) 294814
(220) 2016 06 30
(210) 458410
(151) 2017 01 24
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) MRS3 SWITCHING
(540)

(531) 03.04.12, 27.05.01
(510), (511) 31 pasze, żywność i dodatki uzupełniające dla zwierząt
hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt hodowlanych.
(111) 294811
(220) 2016 06 30
(210) 458407
(151) 2017 01 24
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) MRS2 SWITCHING
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 24.15.01, 24.15.11, 24.15.15, 24.15.99, 26.11.12, 26.13.25,
26.13.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Energoelektroniczne podzespoły działające w oparciu
o układy z miękkim przełączaniem do stosowania w elektrycznych
napędach silnikowych na prąd zmienny, 9 Urządzenia energetyczne
sieci zasilających działające w oparciu o energoelektroniczne układy
z miękkim przełączaniem.
(111) 294812
(220) 2016 06 30
(210) 458408
(151) 2017 01 24
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) MRS3 SWITCHING
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 24.15.01, 24.15.11, 24.15.15, 24.15.99, 26.11.12, 26.13.25,
26.13.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Energoelektroniczne podzespoły działające w oparciu
o układy z miękkim przełączaniem do stosowania w elektrycznych
napędach silnikowych na prąd zmienny, 9 Urządzenia energetyczne
sieci zasilających działające w oparciu o energoelektroniczne układy
z miękkim przełączaniem.
(111) 294815
(220) 2016 06 30
(210) 458411
(151) 2017 01 24
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) MRS2 SWITCHING
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 24.15.01, 24.15.11, 24.15.15, 24.15.99, 26.11.12, 26.13.25,
26.13.99, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 7 Energoelektroniczne podzespoły działające w oparciu
o układy z miękkim przełączaniem do stosowania w elektrycznych
napędach silnikowych na prąd zmienny, 9 Urządzenia energetyczne
sieci zasilających działające w oparciu o energoelektroniczne układy
z miękkim przełączaniem.

Kolor znaku: czarny
(531) 24.15.01, 24.15.11, 24.15.15, 24.15.99, 26.11.12, 26.13.25,
26.13.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Energoelektroniczne podzespoły działające w oparciu
o układy z miękkim przełączaniem do stosowania w elektrycznych
napędach silnikowych na prąd zmienny, 9 Urządzenia energetyczne
sieci zasilających działające w oparciu o energoelektroniczne układy
z miękkim przełączaniem.

(111) 294816
(220) 2016 06 30
(210) 458412
(151) 2017 01 24
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) MRS3 Switching
(510), (511) 7 Energoelektroniczne podzespoły działające w oparciu
o układy z miękkim przełączaniem do stosowania w elektrycznych
napędach silnikowych na prąd zmienny, 9 Urządzenia energetyczne
sieci zasilających działające w oparciu o energoelektroniczne układy
z miękkim przełączaniem.

(111) 294813
(151) 2017 01 24

(111) 294817
(151) 2017 01 24

(220) 2016 06 30
(441) 2016 09 12

(210) 458409

(220) 2016 06 30
(441) 2016 09 12

(210) 458413
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(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) MRS2 Switching
(510), (511) 7 Energoelektroniczne podzespoły działające w oparciu
o układy z miękkim przełączaniem do stosowania w elektrycznych
napędach silnikowych na prąd zmienny, 9 Urządzenia energetyczne
sieci zasilających działające w oparciu o energoelektroniczne układy
z miękkim przełączaniem.
(111) 294818
(220) 2016 06 30
(210) 458431
(151) 2017 01 19
(441) 2016 08 16
(732) GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA,
Wełecz, PL.
(540) fajrant
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy.
(111) 294819
(220) 2016 06 30
(210) 458439
(151) 2017 02 06
(441) 2016 08 01
(732) STREFA WYSOKICH LOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) STREFA WYSOKICH LOTÓW
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 18.05.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież sportowa: czapki, bluzy, dresy, koszulki, skar‑
petki, bielizna, kurtki, kamizelki, swetry, koszule, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, 41 sport i fitness, edukacja.
(111) 294820
(220) 2016 06 30
(210) 458440
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) Θ‑Tech
(540)

(531) 27.05.01, 28.07.99
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia pomiarowe, programy kompu‑
terowe do przetwarzania danych, 42 miernictwo‑pomiary, analizy
komputerowe.
(111) 294821
(220) 2016 06 30
(210) 458441
(151) 2017 01 04
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) Θ‑Tech
(540)

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 28.07.99
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia pomiarowe, programy kompu‑
terowe do przetwarzania danych, 42 miernictwo‑pomiary, analizy
komputerowe.
(111) 294822
(151) 2017 01 25

(220) 2016 06 30
(441) 2016 10 10

(210) 458445
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(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) Θ‑Tech
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia pomiarowe, programy kompu‑
terowe do przetwarzania danych, 42 miernictwo [pomiary], analizy
komputerowe.
(111) 294823
(220) 2016 06 30
(210) 458446
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) AWP NORDIC PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) awp nordic products
(510), (511) 11 urządzenia do oczyszczania ścieków, aparatura
i urządzenia do uzdatniania wody, 35 zarządzenie w zakresie za‑
mówień w handlu, promocja sprzedaży dla osób trzecich: urządzeń
do oczyszczania ścieków, aparatury i urządzeń do uzdatniania wody,
42 opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze w dzie‑
dzinie technologii.
(111) 294824
(220) 2016 06 30
(210) 458458
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 12
(732) TUDOR HOUSE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TUDOR HOUSE
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napo‑
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjąt‑
kiem piwa), 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej on‑line napojów alkoholowych, napojów bez‑
alkoholowych, żywności, wyrobów tytoniowych, usługi importowo
‑eksportowe, organizowanie targów w celach handlowych lub rekla‑
mowych, 41 nauczanie kształcenie, rozrywka działalność sportowa
i kulturalna, organizowanie festiwali i szkoleń.
(111) 294825
(220) 2016 06 30
(210) 458459
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 12
(732) RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FAKT24.PL
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.07, 26.04.22, 24.17.02,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki
do nich, książki, druki, fotografie, poradniki, mapy, atlasy, 35 usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, administrowa‑
nie działalności handlowej usługi marketingu bezpośredniego,
badania rynkowe, analiza rynku, sondaże opinii publicznej, rekla‑
ma, w tym reklama internetowa, radiowa, telewizyjna, kinowa.
drukowana, wideotekstowa i w telegazecie, usługi marketingowe
dotyczące reklam, w tym w wyżej wymienionych środkach prze‑
kazu i za pośrednictwem wyżej wymienionych środków prze‑
kazu, promowanie towarów, planowanie zbytu, wynajmowanie
powierzchni w Internecie, wymiana bannerów, przeprowadzanie
aukcji w Internecie, w szczególności w postaci imprez sprzedażo‑
wych dotyczących towarów, w tym sprzedaży towarów według
najwyższych ofert i w postaci konkursów i gier w celach reklamo‑
wych, elektroniczne, telefoniczne i komputerowe przyjmowanie
zamówień na towary, usługi handlu elektronicznego, w. tym przyj‑
mowanie zamówień, obsługa zleceń na dostawę towarów i realizo‑
wanie rachunków dla elektronicznych systemów składania zamó‑
wień oraz prezentowanie towarów i usług, doradztwo w zakresie
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działalności gospodarczej i organizacji, pośrednictwo w umowach
dla osób trzecich dotyczących kupna i sprzedaży towarów, gro‑
madzenie danych w komputerowych bazach danych, w tym także
za pomocą systemów komputerowych komunikujących się interak‑
tywnie i w drodze usług telefonicznych wspieranych komputero‑
wo, przekazywanie umów reklamowych osobom trzecim, w tym
moderatorom, telefoniczne i skomputeryzowane przyjmowanie
zamówień dotyczących ofert robienia zakupów przez telefon, ba‑
dania w zakresie reklamy, zarządzanie działalnością reklamową,
dystrybucja towarów w celach reklamowych, udzielanie informacji
gospodarczych, promocja sprzedaży produktów dla osób trzecich,
rozpowszechnianie reklam, pośrednictwo dla umów udostępniania
dostępów internetowych, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, przeprowadzanie konkursów służących wspiera‑
niu sprzedaży i gier, udzielanie informacji i doradztwo dla konsu‑
mentów w sprawach handlowych: i gospodarczych, pośrednictwo
w umowach dla osób trzecich, komputerowe zarządzanie plikami,
publikowanie bezpłatnych tekstów reklamowych, prezentacja firm
w Internecie i innych mediach, sponsoring w formie reklamy, usłu‑
gi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, 38 telekomunikacja,
w tym usługi dotyczące elektronicznych informacji i przesyłania
danych, 41 edukacja, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, opracowywanie, kształtowanie i produkcja progra‑
mów lub audycji filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideotek‑
stowych, teletekstowych i internetowych, w tym interaktywnych
programów lub audycji edukacyjnych, szkoleniowych i rozrywko‑
wych oraz audycji informacyjnych, rozrywka radiowa i telewizyjna
oraz internetowa, publikowanie i wydawanie druków oraz odpo‑
wiednich mediów elektronicznych, w tym prospektów, zeszytów
i wkładek z kuponami rabatowymi, katalogów, książek, gazet i cza‑
sopism, publikowanie i wydawanie wydawnictw w formie możli‑
wych do odtwarzania elektronicznego elektronicznych informacji
tekstowych, graficznych, obrazowych i dźwiękowych oraz danych
głosowych, które można wywoływać przez sieci danych, produkcja
i przeprowadzanie spektakli, quizów, wywiadów, imprez teatral‑
nych, sportowych i muzycznych oraz organizowanie konkursów
także w Internecie, produkcja telewizyjnych, radiowych i interne‑
towych programów reklamowych, w tym związanych z nimi pro‑
gramów konkursowych, produkcja filmów oraz. nagrań dźwięku
i obrazu, tworzenie i produkcja formatów telewizyjnych, treści te‑
lewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych, pokazów
telewizyjnych i telewizyjnych audycji z grand, usługi wydawnictwa
z wyjątkiem drukowania: usługi gier w Internecie: wypożyczanie
filmów, w tym wypożyczanie filmów reklamowych, usługi repor‑
terskie, publikacja książek i periodyków w Internecie, elektroniczne
publikacje, fotoreportaże: redagowanie i publikowanie tekstów, in‑
formacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie wystaw w ce‑
lach kulturalnych lub edukacyjnych, montaż programów radiowych
i telewizyjnych.

(111) 294826
(220) 2016 07 01
(210) 458466
(151) 2017 02 06
(441) 2016 08 01
(732) KUCHTA SŁAWOMIR, PERCZYŃSKI JACEK WYDAWNICTWO
CZTERY GŁOWY SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk, PL.
(540) grajki
(510), (511) 16 albumy, książki, atlasy, bloki rysunkowe, broszury, dia‑
gramy, drukowane publikacje, karty, komiksy, materiały drukowane,
mapy, zeszyty.
(111) 294827
(220) 2016 07 01
(151) 2017 01 19
(441) 2016 08 16
(732) ST‑ONE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) ST‑one GROUP PRODUCENT FARB I TYNKÓW
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 24.17.03, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 2 barwniki, emalie do malowania, farby, farby zewnętrze,
farby wewnętrzne, farby akrylowe, farby akrylowe na bazie wody
do użytku w malowaniu domów, farby podkładowe, farby podkłado‑
we do metalu, farby podkładowe do drewna, farby silikonowe, pig‑
menty, pigmenty do farb, powłoki do użytku jak podkłady gruntowe,
17 farby izolacyjne, 19 grunt tynkowy (obrzutka), mieszanki do ob‑
rzutek tynkowych do użytku w budownictwie, tynk, tynk do użytku
w budownictwie, zaprawa do naprawy pęknięć w tynku.

(111) 294828
(220) 2016 07 04
(210) 458512
(151) 2017 01 31
(441) 2016 08 29
(732) TEOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jawiszowice, PL.
(540) TEOKLIN
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.12
(510), (511) 19 niemetalowe materiały dla budownictwa, a mianowi‑
cie elementy dystansowo‑poziomujące do układania glazury.
(111) 294829
(220) 2016 07 04
(210) 458514
(151) 2017 01 20
(441) 2016 09 26
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) CDDP SYSTEM
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do sterowania przepływu ener‑
gii elektrycznej w układach zasilających trakcji elektrycznej, pro‑
gramy komputerowe do układów zasilających trakcji elektrycznej,
42 projektowanie systemów elektrycznych do zasilania trakcji elek‑
trycznej, projektowanie systemów informatycznych do układów za‑
silania trakcji elektrycznej, doradztwo, konsultacje i informacja w za‑
kresie technologii informacyjnych wykorzystywanych w systemach
trakcji elektrycznej, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra‑
mowania komputerowego w systemach trakcji elektrycznej, analizy
komputerowe systemów trakcji elektrycznej, w szczególności ukła‑
dów zasilania trakcji elektrycznej.
(111) 294830
(220) 2016 07 04
(151) 2017 01 19
(441) 2016 08 16
(732) KATO ZWEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) KATO
(540)

(210) 458515

(210) 458478
(531) 27.05.01
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia
kuchenne ceramiczne, 25 odzież, koszulki z krótkim lub długim rę‑
kawem, koszulki polo, koszulki z nadrukami, bluzy dresowe, bluzy
z kapturem, topy bez ramiączek, krawaty, czapki sportowe, czapki
wełniane, czapki dziane, szaliki, 43 bary, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, serwowanie jedze‑
nia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, puby.
(111) 294831
(220) 2016 07 04
(210) 458522
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 10
(732) BARCZYŃSKI RADOSŁAW MAREK, Poznań, PL.
(540) STOLARNIA 1965
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(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu.
(111) 294832
(220) 2016 07 04
(210) 458551
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) MEDILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) MEDIBAG
(510), (511) 1 substancje materiały preparaty chemiczne, surowce
naturalne, odczynniki chemiczne do stosowania do celów labora‑
toryjnych, zwłaszcza w medycynie, nauce i fotografii, 5 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycz‑
nych, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zę‑
bów, woski dentystyczne, środki odkażające, 10 aparaty i urządzenia
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne, protezy, sztuczne zęby,
środki do zszywania i zasklepia ran, 11 urządzenia do sterylizacji,
dezynfekcji i odkażania, 16 torebki oraz artykuły do przechowywa‑
nia i opakowania z papieru, kartonu i tworzyw sztucznych, 35 pro‑
wadzenie hurtowni, sklepów i innych punktów sprzedaży towarów
z zakresu produktów chemicznych, leków i materiałów i urządzeń
stosowanych w szpitalnictwie, materiałów i urządzeń do sterylizacji,
dezynfekcji i odkażania, usługi prowadzenia reklamy i prowadzenia
interesów świadczone na rzecz osób trzecich.
(111) 294833
(220) 2016 07 04
(151) 2017 01 12
(441) 2016 08 16
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SPORTOWY24
(540)

(210) 458571

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobra‑
nia, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje
do pobrania na smartfony, nośniki obrazu, nośniki dźwięku, DVD,
urządzenie audiowizualne i fonograficzne publikacje i bazy danych
zapisane na nośnikach magnetycznych, optycznych, cyfrowych
i elektronicznych, 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, pisma, broszury, druki, plakaty, afisze,
fotografie, czasopisma, katalogi, publikacje, gazety, magazyny, wy‑
dawnictwa periodyczne, książki, kalendarze, prospekty, chorągiew‑
ki papierowe, formularze‑blankiety, druki, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zrywania, katalogi, koperty, materiały drukowane, ma‑
teriały piśmienne, naklejki adresowe, notatniki, notesy podręczne,
pióra wieczne, ołówki, zestawy przyborów do pisania, szyldy z pa‑
pieru lub z kartonu, teczki, skoroszyty‑artykuły biurowe, 38 agencje
informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video przy
pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS‑em, prze‑
syłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych takich jak
telefony, laptopy, pagery służących do nadawania i/lub odbioru in‑
formacji, usługi poczty elektronicznej oraz usługi polegające na za‑
pewnianiu komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem
sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem
komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w ba‑
zach danych, tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicz‑
nej, baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego
o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostar‑
czania interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć kompu‑
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terową w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie on‑line do‑
stosowanych do indywidualnych potrzeb, udostępnianie baz on‑line
via portal, udostępnianie komputerowych baz danych, umożliwianie
wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednic‑
twem globalnej sieci informacyjnej, 41 komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, pisanie tekstów inne niż reklamowe, pu‑
blikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, usługi reporterskie,
udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line, nie do pobierania
z sieci komputerowych, publikowanie tekstów, publikacja elektro‑
niczna 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, plebiscytów, imprez gospodar‑
czych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i gromadzenie infor‑
macji o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze, usługi
wydawnicze, 42 usługi projektowania i utrzymywania portalu inter‑
netowego, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn
internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych.

(111) 294834
(220) 2016 07 04
(210) 458580
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) STARZYŃSKA RENATA ROCKS, Zielona Góra, PL.
(540) RJ ROCKS JEANS
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, ta‑
kie jak: walizy, torby podróżne, parasolki, bicze, laski, uprzęże i wy‑
roby 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, torebki, portfele, aktówki, 25 odzież z two‑
rzyw naturalnych i sztucznych, odzież jeansowa, odzież skórzana,
szaliki, czapki, bielizna, spodnie, kurtki, spódnice, sukienki, koszule,
bluzy, bluzki, buty, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
(buty, odzież, bielizna damska i męska, wyroby ze skóry i ich imitacje,
odzież dla zwierząt, walizy, torby podróżne, plecaki, torebki, wyroby
z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzow‑
skie i chronometryczne, sprzęt RTV, AGD) pozwalających nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary w centrum handlowym,
usługowym i na targowisku,-sprzedaż hurtowa i detaliczna tych to‑
warów,-usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego w od‑
niesieniu do wskazanych wyżej towarów, zarządzanie w działalności
handlowej, usługi w zakresie reklamy w centrum handlowym, dys‑
trybucja materiałów reklamowych i promocyjnych‑nie obejmujące
świadczenia usług ujętych w innych klasach niż 35, reklama radiowa
i telewizyjna i za pośrednictwem środków elektronicznych w zakre‑
sie prowadzonego centrum handlowego, w odniesieniu do sprzeda‑
wanych produktów wyżej wymienionych, reklama radiowa, telewi‑
zyjna i Internetowa oferowanych produktów.
(111) 294835
(220) 2016 07 04
(210) 458584
(151) 2017 02 10
(441) 2016 08 29
(732) K. LINE, Les Herbiers, FR.
(540) Rozświetlone Okno
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe budynki
przenośne, metalowe stolarskie okucia i mocowania zewnętrzne
i wewnętrzne, mieszane metalowo‑drewniane elementy stolarskie,
drzwi, okna, okna dachowe, ramy drzwiowe i okienne, zawiasy, okna
skrzyniowe, okna francuskie, futryny do drzwi, obramowania drzwio‑
we i okienne, ograniczniki drzwiowe i okienne, ramy drzwiowe
i okienne, okucia drzwiowe i okienne, bramy, ogrodzenia, balustra‑
dy, kasety do rolet i rolety, poręcze, werandy, profilowane elementy
do drzwi i do okien oraz ich elementy, wszystkie wyżej wymienione
towary wykonane z metalu, prowadnice z metalu do drzwi metalo‑
wych i niemetalowych oraz części do prowadnic, metalowe ramy,
płyty, panele i folie do montażu zapewniające zamykanie się otwo‑
rów w budynkach, rolety zewnętrzne z metalu, kratownice metalowe
do budynków, fasady metalowe, ściany kurtynowe z metalu, ramy,
okucia i profile z metalu dla budownictwa, 19 niemetalowe materiały
budowlane, niemetalowe budynki przenośne, niemetalowe elemen‑
ty stolarskie zewnętrzne i wewnętrzne, stolarskie elementy mocują‑
ce z tworzyw sztucznych, mieszane metalowo‑drewniane elementy
stolarskie, drzwi, okna, okna dachowe, ramy drzwiowe i okienne,
okna skrzyniowe, okna francuskie, futryny do drzwi, obramowania
drzwiowe i okienne, ramy drzwiowe i okienne, bramy, ogrodzenia,
balustrady, kasety do rolet i rolety, poręcze, werandy, profilowane
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elementy do drzwi i do okien oraz ich elementy, wszystkie wyżej
wymienione towary wykonane nie z metalu, niemetalowe ramy,
płyty, panele i folie do montażu zapewniające zamykanie się otwo‑
rów w budynkach, rolety zewnętrzne nie z metalu ani nietekstylne
oraz ich elementy, kratownice niemetalowe do budynków, fasady
niemetalowe, ściany kurtynowe nie z metalu, ramy, okucia i profile
nie z metalu dla budownictwa, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
wyrobów stolarskich, mianowicie drzwi, okien, okien dachowych,
ram drzwiowych i okiennych, zawiasów, okien skrzyniowych, okien
francuskich, futryn do drzwi, obramowań drzwiowych i okiennych,
ograniczników drzwiowych i okiennych, ram drzwiowych i okien‑
nych, okuć drzwiowych i okiennych, bram, ogrodzeń, balustrad,
kaset do rolet i rolet, poręczy, werand, profilowanych elementów
do drzwi i do okien oraz ich elementów, prowadnic do drzwi oraz
części do prowadnic, ram, płyt, paneli i folii do montażu zapewnia‑
jących zamykanie się otworów w budynkach, rolet zewnętrznych,
kratownic do budynków, fasad, ścian kurtynowych, ram, okuć i profili
dla budownictwa, 37 dopasowywanie, instalacja, naprawy, konser‑
wacja i renowacja artykułów stolarskich, 42 doradztwo, informacja,
pomoc, ocena, konsultacje, szacowanie i profesjonalne ekspertyzy
w zakresie artykułów stolarskich.

(111) 294836
(220) 2016 07 04
(210) 458613
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) ŻYŹNIEWSKA BOŻENA WILLA MARLIN, Pobierowo, PL.
(540) MARLIN
(510), (511) 43 domy turystyczne, domy i domki wypoczynkowe,
domy wycieczkowe, ośrodki kempingowe, usługi tymczasowego
zakwaterowania oraz usługi zaopatrzenia w żywność i napoje w go‑
spodarstwie agroturystycznym, hotele, motele, pensjonaty, kafe‑
teria (bufety), kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem, stołówki, usługi barowe, catering, biura (agencje) zakwa‑
terowania (hotele, pensjonaty), rezerwacja miejsc w pensjonatach,
w hotelach, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na im‑
prezy rodzinne (chrzciny, wesela, jubileusze, spotkania) i ich organi‑
zacja (przygotowanie jedzenia i napojów), wynajmowanie pomiesz‑
czeń na imprezy (muzyczne, kulturalne, okolicznościowe, przyjęcia,
dyskoteki, zabawy taneczne, zabawy karaoke) i ich organizacja (przy‑
gotowanie jedzenia i napojów), wynajmowanie pomieszczeń na im‑
prezy firmowe i ich organizacja (przygotowanie jedzenia i napojów),
wynajmowanie sal na posiedzenia (mityngi, narady), usługi w zakre‑
sie wypożyczania urządzeń kempingowych, plażowych, wypożycza‑
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(111) 294837
(220) 2016 07 05
(210) 458638
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) STEFANEK WOJCIECH GASTRONOMASZ P.P.U.H. IMPORT
‑EKSPORT‑ŚWIAT LODÓW, Bydgoszcz, PL.
(540) Gelato Marcello
(540)

(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.04.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa: obrabiarek, maszyn i urządzeń
przemysłowych, sprzedaż oprogramowania komputerowego,
37 usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycz‑
nych, komputerów i urządzeń peryferyjnych, instalowanie maszyn
przemysłowych oraz sprzętu i wyposażenia, usługi doradztwa inży‑
nieryjnego w zakresie mechaniki, 41 organizacja i prowadzenie szko‑
leń, szkolenia w zakresie urządzeń informatycznych, 42 usługi pro‑
jektowania technicznego w zakresie mechaniki, usługi doradztwa
technicznego, usługi badań i analiz technicznych, usługi prowadze‑
nia prac badawczo‑rozwojowych, wynajem: urządzeń pomiarowych
i urządzeń naukowych, usługi projektowania oprogramowania.
(111) 294839
(220) 2016 07 06
(210) 458687
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SORAL ELŻBIETA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ELAND,
Toruń, PL.
(540) RESTAURACJA LOKOMOTYWA PRZYSTANEK TORUŃ
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, jasnobrązowy
(531) 18.01.11, 18.01.12, 25.01.09, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi w zakresie prowadzenia barów szybkiej obsłu‑
gi i typu snack‑bar, usługi agencyjne i biura zakwaterowania w ho‑
telach i pensjonatach, usługi w zakresie prowadzenia domów opieki
dla osób w podeszłym wieku, usługi w zakresie prowadzenia domów
turystycznych, usługi w zakresie prowadzenia hoteli dla zwierząt,
usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów
turystycznych, kempingów, usługi w zakresie rezerwacji i wynajmu
pomieszczeń i kwater na pobyt czasowy, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc w pensjonatach i hotelach, usługi w zakresie organizowania
i zakwaterowania podczas obozów i wakacji, usługi w zakresie pro‑
wadzenia kafeterii i bufetów, kawiarni, restauracji‑w tym restauracji
samoobsługowych, stołówek, usługi cateringowe, usługi w zakresie
obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem, usługi w zakresie wynajmowania sal na posiedzenia, spotka‑
nia, mityngi i narady, usługi w zakresie wypożyczania krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(111) 294840
(220) 2016 07 01
(151) 2017 02 06
(441) 2016 08 01
(732) KONOPACKI LUKAS ROBERT, Warszawa, PL.
(540) The Cookie for the Connoisseur
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody spożywcze, koncentraty spożywcze ujęte w tej
klasie, proszki do sporządzania lodów.
(111) 294838
(220) 2016 07 05
(210) 458668
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) LENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) LENSO

2839

(210) 458506

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 biszkopty, preparaty usztywniające do bitej śmieta‑
ny, bułeczki słodkie, ciasta, ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne,
ciasto na ciastka, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukierki, czeko‑
lada, lody spożywcze, słodycze, sorbety (lody), tarty z owocami.
(111) 294841
(220) 2016 07 06
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) EUROIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) documaster

(210) 458702

2840
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, drukarki, fotokopiar‑
ki, drukarki komputerowe, komputery, programy komputerowe,
czytniki optyczne, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, komputerowe
bazy danych, 16 urządzenia i maszyny do powielania, 35 wynajmo‑
wanie urządzeń i wyposażenia biurowego, fotokopiowanie, kom‑
puterowe zarządzanie plikami, informacja handlowa wspomagana
komputerowo, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, 37 instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 41 szkole‑
nia dotyczące elektroniki, usługi biblioteczne świadczone za pośred‑
nictwem komputerowej bazy danych, Informacja dotycząca edukacji
udzielana on‑line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, do‑
starczanie informacji edukacyjnych, informacje dotyczące edukacji,
edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicz‑
nych, 42 konwersja danych lub dokumentów na formę elektronicz‑
ną, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy
danych.
(111) 294842
(220) 2016 07 06
(210) 458710
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Wiosna z kryminałem
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, szary, czerwony, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do foto‑
telegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kine‑
matograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty tele‑
wizyjne, aparaty wideo, mikroprocesory komputerowe, procesory
jako centralne jednostki przetwarzania, elektroniczne procesory tek‑
stu, procesory, cyklotrony, czytniki, czytniki kodów kreskowych,
czytniki optyczne znaków, optyczne nośniki danych, drukarki kom‑
puterowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwię‑
ku, dyskietki, dyski kompaktowe audio‑wideo, płyty CD, płyty CD
z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optycz‑
ne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków,
etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animo‑
wane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery
wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligent‑
ne z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne
do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magne‑
tyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, kompute‑
ry przenośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lu‑
nety, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe,
magnetyczne nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bez‑
przewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy kom‑
puterowe, 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 oso‑
biste stereo, plotery, chipy, akustyczne płyty kompaktowe, płyty fo‑
nograficzne, programy gier komputerowych, programy komputero‑
we jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modu‑
łów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych informa‑
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tyczne, jednostki taśm magnetycznych informatyczne, sterowniki
informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyj‑
nego 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 kie‑
szonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji sate‑
litarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania dzia‑
łające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządze‑
nia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, ta‑
blice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio‑wideo, kasety wideo
z grami, wideofony, neony reklamowe, 16 afisze, plakaty, akwaforty,
akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospek‑
ty, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, periodyki, czcionki
drukarskie, drukarki przenośne etykiet (sprzęt biurowy), odbitki gra‑
ficzne, emblematy papierowe lub drukowane, pieczęcie papierowe,
formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, ka‑
lendarze, 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 szarada‑
mi, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektonicz‑
ne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materia‑
ły 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 sprzeda‑
ży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych, usługi agencji
eksportowo‑importowej, usługi w zakresie badania opinii publicz‑
nej, 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 organi‑
zowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do‑
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, ekspertyzy w za‑
kresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działal‑
nością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działal‑
ności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz
opłacalności, badania marketingowe, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji
informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdo‑
bywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketin‑
gu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością go‑
spodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz
ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz da‑
nych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja in‑
formacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informa‑
cji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie infor‑
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materia‑
łów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
gadżetów reklamowych, bookletów, przygotowywanie reklam pra‑
sowych, ogłoszenia prasowe, usługi modeli/modelek do celów rekla‑
mowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materia‑
łów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publiko‑
wanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych, 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, rekla‑
my, 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 przygoto‑
wywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizo‑
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wanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepo‑
wych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi
przeglądu prasy, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, promowanie świadomości
publicznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności ekolo‑
gicznej, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej,
38 usługi agencji informacyjnych, usługi agencji prasowych, usługi
w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie transmisji telewizyj‑
nej, 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, radiofo‑
nia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń
telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez ra‑
dio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa,
łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa telekonferen‑
cji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzie‑
lania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej
za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzie‑
lanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie
realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie re‑
alizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń teleko‑
munikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszech‑
nianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cyfrowego, ob‑
sługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączno‑
ści przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sie‑
ci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, or‑
ganizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie
turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowa‑
nie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce‑
nia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony środowiska i odpowie‑
dzialności 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 konferen‑
cji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni spe‑
cjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympo‑
zjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on‑line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz‑
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wi‑
deo, obsługa publikacji elektronicznych on‑line nieprzesyłalnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie im‑
prez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozryw‑
kowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywko‑
wym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywa‑
nie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych zwią‑
zanych z ochroną środowiska, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka, publikowanie wydaw‑
nictw edukacyjnych w tym zakresie, 42 administrowanie stronami
komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, do‑
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramo‑
wania komputerowego, programowanie komputerowe dla osób
trzecich, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicz‑
nej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
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i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi arty‑
stów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornic‑
twa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych,
udzielanie konsultacji w zakresie działalności związanej z ochroną
naturalnego środowiska człowieka, doradztwo w zakresie ochrony
środowiska.
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) WYKREŚLANKI z kasą
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, szary, czerwony
(531) 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do foto‑
telegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kine‑
matograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty tele‑
wizyjne, 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, dykta‑
fony, 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, inter‑
fejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z ma‑
gnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z obwodami scalo‑
nymi 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 infor‑
macji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty
do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory ob‑
razowe wideo, napędy dyskowe, monitory‑hardware komputerowy,
monitory
‑programy komputerowe, nośniki danych magnetyczne,
nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody druko‑
wane, obwody scalone, odbiorniki audio‑i wideo, odbiorniki radiowe,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne no‑
śniki informacji, odtwarzacze osobiste stereo, plotery, chipy, płyty
akustyczne, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych,
programy komputerowe jako software ładowalny, programy kompu‑
terowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software
oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magne‑
tycznych informatyczne, jednostki taśm magnetycznych informa‑
tyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe
systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, ta‑
śmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony prze‑
nośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne
do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elek‑
troniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematogra‑
ficznych, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawi‑
gacji 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 wzmac‑
niania 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, emblema‑
ty, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gaze‑
ty, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
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karty pocztowe, karty
‑zawiadomienia, katalogi, komiksy, książki,
krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umy‑
słową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami,
rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makie‑
ty architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały dru‑
kowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litogra‑
ficznej, 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 pu‑
blicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dzie‑
dzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnic‑
twa, specjalistyczne doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie or‑
ganizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, do‑
radztwo w zakresie zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie
działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością
artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności han‑
dlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, bada‑
nia marketingowe, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlo‑
wej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji
o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc
w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w za‑
kresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie da‑
nych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, trans‑
krypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie
danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dys‑
trybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, pro‑
spektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, przygotowy‑
wanie reklam prasowych, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów
sponsorowanych, usługi modeli, modelek do celów reklamowych
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów rekla‑
mowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamo‑
wych, 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 przygotowy‑
wania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania re‑
klam 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 reklamo‑
wych i sponsorowanych, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi
agencji prasowych, usługi w zakresie transmisji radiowej, usługi w za‑
kresie transmisji telewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektro‑
niczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w for‑
mie komunikatów SMS‑owych, informacja o telekomunikacji, usługi
telekomunikacyjne, rozpowszechnianie programów radiowych i tele‑
wizyjnych, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizo‑
wania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywo‑
ławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej,
przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność
radiowa, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa tele‑
konferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w za‑
kresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustala‑
niem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie
przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputero‑
wej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyła‑
nie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przy‑
dzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie
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realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie re‑
alizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń teleko‑
munikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnia‑
nie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cyfrowego, obsłu‑
ga przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączno‑
ści 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, orga‑
nizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie
turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowa‑
nie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce‑
nia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony środowiska i odpowie‑
dzialności 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 rozrywko‑
wych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie kon‑
kursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjali‑
stycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów
i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, pu‑
blikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna on
‑line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktyczne‑
go, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej
poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, ob‑
sługa publikacji elektronicznych on‑line nieprzesyłalnych, organizo‑
wanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez
rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połą‑
czonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli
jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych ra‑
diowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do progra‑
mów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym
organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi repor‑
terskie, 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 komputerowe‑
go, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumen‑
tów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania kom‑
puterowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody,
usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie pro‑
jektów 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 pośred‑
nictwem witryny internetowej, doradztwo w zakresie ochrony środo‑
wiska.

(111) 294844
(220) 2016 07 06
(210) 458732
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) Bajaj Auto Limited, Pune, Akurdi, IN.
(540) RE
(510), (511) 12 samochody, pojazdy do użytku na lądzie, dwukołowe
pojazdy mechaniczne, trzykołowe pojazdy mechaniczne, czteroko‑
łowe pojazdy mechaniczne, motocykle, rowery, skutery wyposażone
w silnik, motorowery, części i akcesoria do pojazdów, w tym silniki
do pojazdów lądowych, aerodynamiczne owiewki do pojazdów, kie‑
rownice, 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, okła‑
dziny hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów,
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zderzaki do pojazdów, koła, felgi i kołpaki do kół, opony do pojaz‑
dów lądowych, bagażniki do pojazdów, siedzenia do pojazdów, lu‑
sterka do pojazdów, wahacze do pojazdów, zbiorniki paliwa do po‑
jazdów, piasty kół, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, łańcuchy
napędowe do pojazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów
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 .

(111) 294845
(220) 2016 07 06
(210) 458766
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) TRUS ANNA, Lublin, PL. ;
(540) KOLZYM
(510), (511) 5 preparaty lecznicze na kolkę, preparaty wspomagające
leczenie kolki, preparaty łagodzące kolkę.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 294846
(220) 2016 07 07
(210) 458772
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY LEGIA
WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, Warszawa, PL.
(540) FUNDACJA CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, szary, czarny, biały
(531) 26.01.04, 02.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane zwłaszcza wydawnictwa oko‑
licznościowe, gazety, gazetki, ulotki, broszury, 35 organizowanie
działalności promocyjnej, oferowanie w sklepach detalicznych i hur‑
towych artykułów sportowych, zwłaszcza z dziedziny strzelectwa,
41 usługi dla osób sprawnych i niepełnosprawnych oraz jednostek
lub podmiotów zorganizowanych w zakresie organizacji i promocji
sportu wyczynowego, masowego, rekreacji zwłaszcza z uwzględnie‑
niem strzelectwa dla osób sprawnych i niepełnosprawnych, orga‑
nizowanie festynów, kursów, szkoleń w zakresie strzelectwa w tym
dla instruktorów strzelectwa, doradztwo w zakresie strzelectwa,
42 doradztwo w zakresie budowy obiektów sportowych oraz zaple‑
cza tych obiektów, zwłaszcza strzelnic i stanowisk strzeleckich oraz
obiektów i pomieszczeń do przechowywania broni, 43 prowadzenie
zakładów i punktów gastronomicznych oraz hotelowych, prowadze‑
nie internatów w zakresie zakwaterowania.
(111) 294847
(220) 2016 07 07
(210) 458774
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY LEGIA
WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, Warszawa, PL.
(540) STRZELEC
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.01.02
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(510), (511) 16 materiały drukowane zwłaszcza wydawnictwa oko‑
licznościowe, gazety, gazetki, ulotki, broszury, 35 organizowanie
działalności promocyjnej, oferowanie w sklepach detalicznych i hur‑
towych artykułów sportowych, zwłaszcza z dziedziny strzelectwa,
41 usługi dla osób sprawnych i niepełnosprawnych oraz jednostek
lub podmiotów zorganizowanych w zakresie organizacji i promocji
sportu wyczynowego, masowego, rekreacji zwłaszcza z uwzględnie‑
niem strzelectwa dla osób sprawnych i niepełnosprawnych, orga‑
nizowanie festynów, kursów, szkoleń w zakresie strzelectwa w tym
dla instruktorów strzelectwa, doradztwo w zakresie strzelectwa,
42 doradztwo w zakresie budowy obiektów sportowych oraz zaple‑
cza tych obiektów, zwłaszcza strzelnic i stanowisk strzeleckich oraz
obiektów i pomieszczeń do przechowywania broni, 43 prowadzenie
zakładów i punktów gastronomicznych oraz hotelowych, prowadze‑
nie internatów w zakresie zakwaterowania.

(111) 294848
(220) 2016 07 07
(210) 458775
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY LEGIA
WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, Warszawa, PL.
(540) STRZELEC
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 02.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane zwłaszcza wydawnictwa oko‑
licznościowe, gazety, gazetki, ulotki, broszury, 35 organizowanie
działalności promocyjnej, oferowanie w sklepach detalicznych i hur‑
towych artykułów sportowych, zwłaszcza z dziedziny strzelectwa,
41 usługi dla osób sprawnych i niepełnosprawnych oraz jednostek
lub podmiotów zorganizowanych w zakresie organizacji i promocji
sportu wyczynowego, masowego, rekreacji zwłaszcza z uwzględnie‑
niem strzelectwa dla osób sprawnych i niepełnosprawnych, orga‑
nizowanie festynów, kursów, szkoleń w zakresie strzelectwa w tym
dla instruktorów strzelectwa, doradztwo w zakresie strzelectwa,
42 doradztwo w zakresie budowy obiektów sportowych oraz zaple‑
cza tych obiektów, zwłaszcza strzelnic i stanowisk strzeleckich oraz
obiektów i pomieszczeń do przechowywania broni, 43 prowadzenie
zakładów i punktów gastronomicznych oraz hotelowych, prowadze‑
nie internatów w zakresie zakwaterowania.
(111) 294849
(220) 2016 07 07
(210) 458777
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY LEGIA
WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, Warszawa, PL.
(540) STRZELEC
(540)

(531) 02.01.02, 27.05.01
(510), (511) 16 materiały drukowane zwłaszcza wydawnictwa oko‑
licznościowe, gazety, gazetki, ulotki, broszury, 35 organizowanie
działalności promocyjnej, oferowanie w sklepach detalicznych i hur‑
towych! artykułów sportowych, zwłaszcza z dziedziny strzelectwa,
41 usługi dla osób sprawnych i niepełnosprawnych oraz jednostek
lub podmiotów zorganizowanych w zakresie organizacji i promocji
sportu wyczynowego, masowego, rekreacji zwłaszcza z uwzględnie‑
niem strzelectwa dla osób sprawnych i niepełnosprawnych, orga‑
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nizowanie festynów, kursów, szkoleń w zakresie strzelectwa w tym
dla instruktorów strzelectwa, doradztwo w zakresie strzelectwa,
42 doradztwo w zakresie budowy obiektów sportowych oraz zaple‑
cza tych obiektów, zwłaszcza strzelnic i stanowisk strzeleckich oraz
obiektów i pomieszczeń do przechowywania broni, 43 prowadzenie
zakładów i punktów gastronomicznych oraz hotelowych, prowadze‑
nie internatów w zakresie zakwaterowania.

(540) TARGOWISKO Piotr i Paweł
(540)

(111) 294850
(220) 2016 07 07
(210) 458781
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) intensimmun
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce‑
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz‑
ków, pianek, aerozoli, 29 środki dietetyczne, produkty uzupełnia‑
jące 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 farmaceu‑
tyczny lub leczniczy lub zdrowotny, na bazie białka.

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 07.11.25, 26.07.25, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.06, 27.05.01,
29.01.13, 07.01.17
(510), (511) 29 Mięso, przetwory mięsne, wędliny, mleko i produkty
mleczne, sery, jaja, tłuszcze jadalne i oleje, ryby i żywność produkowa‑
na z ryb, sałatki warzywne i owocowe, surówki, warzywa gotowane,
konserwowane, suszone, mrożone, owoce gotowane, mrożone, kon‑
serwowane, galaretki, dżemy, desery jogurtowe, desery owocowe,
desery mleczne, schłodzone desery mleczne, desery na bazie sztucz‑
nego mleka, desery wykonane z produktów mlecznych, konfitury,
kompoty, chipsy i chrupki ziemniaczane, grzyby konserwowane, zupy,
skorupiaki nieżywe, przetworzone owoce morza, produkty ziemnia‑
czane, mączno‑ziemniaczane, ziemniaki, suszona soja, soja [przetwo‑
rzona], soja konserwowana spożywcza, soja konserwowa do użytku
spożywczego, mleko sojowe, chipsy sojowe, burgery sojowe, 30 wy‑
roby cukiernicze, słodycze, lody, lód, wyroby piekarnicze, mąka, pro‑
dukty mączne i zbożowe, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy,
herbaty i kakao, cukier, sól, przyprawy, ryż, tapioka, makarony, płatki
zbożowe, kasze spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), drożdże, pro‑
szek do pieczenia, ciasta w proszku, aromaty do ciast inne niż oleje
esencyjne, sosy (przyprawy), sosy do sałatek i mięsa, sosy do lodów
i deserów, sorbety, schłodzone desery, desery lodowe, desery z muesli,
gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukier‑
nicze], gotowe desery [na bazie czekolady], mrożone mleczne desery
w formie batonów, wafle, sushi, muesli, musztarda, majonezy, bułka
tarta, ciasta, pizze, gotowe potrawy z ryżu i/lub makaronu, przekąski
wykonane z mąki sojowej, grzanki, 31 świeże warzywa, świeże owo‑
ce, świeże grzyby, kwiaty naturalne i suszone, orzechy laskowe, orze‑
chy arachidowe, migdały, pożywienie dla zwierząt domowych, ryby
żywe, zioła ogrodowe świeże, 32 napoje bezalkoholowe: gazowane,
niegazowane, musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub wa‑
rzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe,
soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne, owocowo‑warzywne,
soki zagęszczone, przecierowe, sorbety w postaci napojów, napoje
izotoniczne, energetyczne, syropy zagęszczane, syropy do napojów,
kawy, drinków i koktajli, preparaty do produkcji napojów, syropy i pre‑
paraty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje
do napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców do sporządzania na‑
pojów, 35 usługi sprzedaży świeżych i gotowych artykułów spożyw‑
czych, nabiału, jaj, wędlin, mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, ekstraktów
mięsnych, przetworów z mięsa lub ryb, ryb żywych, ziół ogrodowych
świeżych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych
owoców i warzyw, świeżych owoców i warzyw, świeżych grzybów,
kwiatów naturalnych i suszonych, orzechów laskowych, orzechów
arachidowych, migdałów, bakalii i dodatków do ciast, galaretek, dże‑
mów, konfitur, kompotów, miodu, melasy (syropy), drożdży, proszków
do pieczenia, chleba, pieczywa, ciastek, deserów, herbaty, kawy, ka‑
kao, czekolady, cukru, soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), tapio‑
ki, sago, kawy nienaturalnej, przypraw, mąki i produktów zbożowych,
makaronów, kasz, ryżu, słodyczy i przekąsek, lodów, lodu, napojów
i soków owocowych, wody mineralnej i gazowanej oraz innych napo‑
jów bezalkoholowych, syropów i innych preparatów do produkcji na‑
pojów, tłuszczy i olejów jadalnych, konserw i przetworów, mrożonek,
żywności dietetycznej, żywności dla niemowląt, napojów alkoholo‑
wych i piwa, używek, papierosów i tytoniu, akcesoriów do palenia,
produktów higienicznych, perfum i kosmetyków, płynów do pielę‑
gnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, olejków eterycznych,
nieleczniczych artykułów toaletowych, mydeł, środków do czyszcze‑
nia, polerowania, szorowania i ścierania, środków wybielających i in‑
nych substancji stosowanych w praniu, zapalniczek, podpałek i zesta‑
wów oraz akcesoriów do grilla, lekarstw, paraleków i farmaceutyków,
materiałów i preparatów sanitarnych, jednorazowych serwetek i pie‑
luch, noży i widelców oraz sztućców, płyt, taśm, płyt kompaktowych,
płyt DVD i innych materiałów audiowizualnych, oprogramowania
komputerowego, urządzeń oświetleniowych, zegarów i zegarków,
artykułów papierniczych, artykułów piśmiennych, gazet, czasopism,

(111) 294851
(220) 2016 07 07
(210) 458783
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) intensimmum
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce‑
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz‑
ków, pianek, aerozoli, 29 środki dietetyczne, produkty uzupełnia‑
jące 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 farmaceu‑
tyczny lub leczniczy lub zdrowotny, na bazie białka.
(111) 294852
(220) 2016 07 07
(210) 458784
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 10
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) intensimum
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce‑
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz‑
ków, pianek, aerozoli, 29 środki dietetyczne, produkty uzupełnia‑
jące 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 farmaceu‑
tyczny lub leczniczy lub zdrowotny, na bazie białka.
(111) 294853
(220) 2016 07 07
(210) 458789
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA PIOTR I PAWEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
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map i książek, toreb, przyborów kuchennych i przyborów gospodar‑
stwa domowego, opakowań i worków, opakowań do żywności, szkła
i porcelany, szczotek oraz urządzeń i materiałów czyszczących, pro‑
duktów do utrzymywania i konserwacji, świec i zniczy, gier i zabawek,
odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii, wyrobów tekstylnych, arty‑
kułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, arty‑
kułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, produktów związanych
z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi, produktów
związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni,
urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia wnętrz,
elektrycznych urządzeń do gospodarstwa domowego, artykułów
dziecięcych, pieluszek niemowlęcych jednorazowych z papieru lub
celulozy, artykułów i pożywienia dla zwierząt, produktów samocho‑
dowych, 36 usługi w zakresie wynajmowania powierzchni sklepo‑
wych.

(111) 294854
(220) 2016 07 07
(210) 458790
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) KLUZA ANNA ANIBABKI, Wrocław, PL.
(540) AniBabki
(510), (511) 30 przekąski na bazie ziaren, zbóż i mąki oraz sezamu,
ciastka, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
wypieki oraz gotowe desery (wyroby piekarnicze i cukiernicze), wy‑
roby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, polewy cukiernicze, słod‑
kie polewy i nadzienia, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 294855
(220) 2016 07 07
(210) 458809
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry ALKALOID AD,
Skopje, MK.
(540) KIMOKS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki antybakteryjne
do użytku ogólnoustrojowego.
(111) 294856
(220) 2016 07 08
(210) 458843
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) HORTIVITA
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepsza‑
cze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], środki chemiczne
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, płyny wspomaga‑
jące do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, chemiczne środki
wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspoma‑
gające do użytku w ogrodnictwie, naturalne i syntetyczne czynniki
wspomagające wzrost roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin
z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin, akty‑
watory biologiczne, aktywatory [środki chemiczne], środki nawilża‑
jące do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony
roślin, środki ochrony roślin przeciw patogenom, 5 pestycydy, pre‑
paraty chemiczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze,
środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, insektycy‑
dy, fungicydy, herbicydy.
(111) 294857
(220) 2016 07 08
(210) 458858
(151) 2017 01 18
(441) 2016 08 29
(732) EL‑PLUS UNIA HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) EL‑Plus
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01
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(510), (511) 35 usługi związane z prowadzeniem hurtowni w dzie‑
dzinie elektrycznej, artykułów przemysłowych, artykułów rolno
‑spożywczych, narzędzi, części, podzespołów motoryzacyjnych,

urządzeń oraz części zamiennych i akcesoriów dla górnictwa, hut‑
nictwa, budownictwa, rolnictwa, lotnictwa, przemysłu spożywcze‑
go, konfekcyjnego, chemicznego, elektronicznego, meblarskiego
i stoczniowego, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu
kontrahentów, pomocy przy zawieraniu umów, prowadzenie intere‑
sów polegających na reprezentowanie osób trzecich przy prowadze‑
niu negocjacji, usługi związane z prowadzeniem agencji eksportowo
‑importowej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej

(w tym usług logistycznych), 36 usługi związane z prowadzeniem
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi związane z pro‑
wadzeniem obrotu finansowego, usługi związane z pośrednictwem
kupna‑sprzedaży i najmu nieruchomościami, wycena nieruchomo‑
ści, usługi związane z wyceną do celów fiskalnych, 37 usługi związa‑
ne z antykorozyjnym zabezpieczaniem pojazdów‑bieżnikowaniem
opon, wykonywanie blacharki, wypożyczanie sprzętu budowlanego,
pełnienie nadzoru budowlanego, udzielanie informacji o materia‑
łach budowlanych, czyszczenie budynków powierzchni zewnętrz‑
nych, czyszczenie pojazdów, usługi związane z eksploatacją kopalń,
instalowanie, naprawa i pomiary urządzeń elektrycznych, gipso‑
wanie, usługi w zakresie instalatorstwa wodno
‑kanalizacyjnego,
budowanie domów i fabryk, instalacja i naprawa urządzeń klima‑
tyzacyjnych, usługi związane z izolacją budynków, wynajmowanie
kopiarek, malowanie, montaż rusztowań, usługi murarskie, usługi
związane z obsługą pojazdów, smarowanie pojazdów, regeneracja
maszyn zużytych i uszkodzonych, rozbiórka budynków, usługi zwią‑
zane z prowadzeniem stacji obsługi samochodów, tapetowanie, in‑
stalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, wulkanizacja
opon, 39 usługi związane z prowadzeniem biur turystycznych, or‑
ganizowanie wycieczek, usługi związane z magazynowaniem i skła‑
dem towarów, wynajmowanie magazynów, organizowanie podróży,
transport pasażerski, usługi spedycyjne, wynajmowanie pojazdów,
42 projektowanie konstrukcji pawilonów targowych i sklepów, usłu‑
gi związane z badaniami technicznymi, prowadzenie doradztwa bu‑
dowlanego, wykonywanie ekspertyz inżynierskich, usługi związane
z prowadzeniem i wdrażaniem postępu naukowo
‑technicznego
w zakresie prac inżynierskich, 43 prowadzenie barów szybkiej obsłu‑
gi, usługi związane z prowadzeniem hoteli, kawiarni, restauracji oraz
prowadzenie rezerwacji hotelowych, kwater i pensjonatów.

(111) 294858
(220) 2016 07 08
(210) 458869
(151) 2017 01 18
(441) 2016 08 29
(732) BEMPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) BEMPRESA
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne‑białkowe
suplementy diety, 29 nabiał i substytuty nabiału‑mleko w proszku,
serwatka suszona.
(111) 294859
(220) 2016 07 08
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Polbruk
(540)

(210) 458871

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 elementy betonowe dla drogownictwa oraz budow‑
nictwa ogólnego: kostka brukowa, płyty brukowe, płyty tarasowe,
kształtki, obrzeża, krawężniki, palisady, murki, 37 budownictwo
ogólne, usługi budowlane, remontowe, budowa nawierzchni dróg,
chodników, roboty brukarskie.
(111) 294860
(220) 2016 07 08
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) CBT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.

(210) 458872
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(540) CFI Created For Industry
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, szary, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.04.02, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08,
29.01.14
(510), (511) 7 maszyny i narzędzia sterowane mechanicznie, elek‑
trycznie, pneumatycznie i części do nich: wiertarki, wkrętarki, szli‑
fierki, dłutownice, frezarki, giętarki, lutownice, młoty, nitownice, piły,
spawarki, ubijaki, nitownice, 8 narzędzia i przyrządy o napędzie ręcz‑
nym i części do nich: klucze, szczypce, młotki, cęgi, dłuta, dziurkacze,
frezy, gwinty, gwintownice, ostrzarki, przyrządy do cięcia, brzeszczo‑
ty, tarcze cierne, tarcze do cięcia i szlifowania, piły, wyrzynarki, pil‑
niki, przebijaki, przecinaki, punktaki, rozwiertaki, śrubokręty, świdry,
ubijaki, wiertła, nożyce, świdry.
(111) 294861
(220) 2016 07 11
(210) 458910
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) MEDIROLL
(510), (511) 1 substancje, materiały, preparaty chemiczne, surowce
naturalne, odczynniki chemiczne do stosowania do celów labora‑
toryjnych, zwłaszcza w medycynie, nauce i fotografii, 5 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycz‑
nych, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zę‑
bów, woski dentystyczne, środki odkażające, 10 aparaty i urządzenia
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne, protezy, sztuczne zęby,
środki do zszywania i zasklepiania ran, 11 urządzenia do sterylizacji,
dezynfekcji i odkażania, 16 torebki oraz artykuły do przechowywa‑
nia i opakowania z papieru, kartonu i tworzyw sztucznych, 35 pro‑
wadzenie hurtowni, sklepów i innych punktów sprzedaży towarów
z zakresu produktów chemicznych, leków i materiałów i urządzeń
stosowanych w szpitalnictwie, materiałów i urządzeń do sterylizacji,
dezynfekcji i odkażania, usługi prowadzenia reklamy i prowadzenia
interesów świadczone na rzecz osób trzecich.
(111) 294862
(220) 2016 07 11
(210) 458911
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES
(510), (511) 1 substancje, materiały, preparaty chemiczne, surowce
naturalne, odczynniki chemiczne do stosowania do celów laboratoryj‑
nych, zwłaszcza w medycynie, nauce i fotografii, 3 preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, ma‑
teriały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażają‑
ce, 35 prowadzenie hurtowni, sklepów i innych punktów sprzedaży
towarów z zakresu produktów chemicznych, leków i materiałów i urzą‑
dzeń stosowanych w szpitalnictwie, materiałów i urządzeń do steryli‑
zacji, dezynfekcji i odkażania, usługi prowadzenia reklamy i prowadze‑
nia interesów świadczone na rzecz osób trzecich.
(111) 294863
(220) 2016 07 11
(210) 458942
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) MARDOM HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lipniki Stare, PL.
(540) mardom HOME
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 6 metalowe akcesoria i osprzęt do okien, w tym meta‑
lowe kółka, haczyki, uchwyty i obciążniki do zasłon i firan, karnisze
metalowe, metalowe dekoracje do karniszy, 20 rolety do okien,
żaluzje niemetalowe, wertykale niemetalowe, karnisze niemetalo‑
we, niemetalowe szyny sufitowe, niemetalowe akcesoria i osprzęt
do okien w tym: kółka, haki, szyny, rolki, sznury, uchwyty do zasłon
i firan, niemetalowe dekoracyjne listwy i paski do okien, niemeta‑
lowe dekoracje do karniszy, zasłony i paski do okien: bambusowe,
z koralików i z plecionek, okiennice wewnętrzne, 24 okienne tkaniny
dekoracyjne, produkty do zasłaniania okien, firanki, kotary, zasłony
z surowców włókienniczych, zasłony z tworzyw sztucznych i natu‑
ralnych, tekstylia w postaci akcesoriów okiennych w tym uchwyty
do zasłon, falbany z tkanin, sznury i pasy tekstylne, lambrekiny, pod‑
szewki do zasłon.

(111) 294864
(220) 2016 07 11
(210) 458944
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) MARDOM HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lipniki Stare, PL.
(540) prime by mardom
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 6 rolety metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolety
okienne zewnętrzne metalowe, zewnętrzne rolety zwijane z meta‑
lu, zewnętrzne rolety zaciemniające z metalu, zewnętrzne poziome
rolety weneckie, z metalu, zewnętrzne rolety weneckie wykonane
z metalu, metalowe rolety zewnętrzne do kierowania światła, me‑
talowe drzwi roletowe do celów bezpieczeństwa, metalowe żalu‑
zje architektoniczne, metalowe żaluzje zwijane, żaluzje listwowe
metalowe, zewnętrzne metalowe żaluzje pionowe, zewnętrzne
metalowe żaluzje weneckie, zewnętrzne żaluzje pionowe z metalu,
metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, żaluzje meta‑
lowe w postaci ukośnych deszczułek, zewnętrzne żaluzje listwowe
poziome z metalu, żaluzje zwijane metalowe, moskitiery metalowe,
19 niemetalowe rolety antywłamaniowe, zewnętrzne rolety z two‑
rzyw sztucznych, niemetalowe rolety zewnętrzne do okien, drew‑
niane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, niemetalowe i nie‑
tekstylne rolety do użytku zewnętrznego, poziome rolety weneckie
zewnętrzne, nie z metalu lub tkanin, okiennice wewnętrzne, nieme‑
talowe, żaluzje niemetalowe, niemetalowe żaluzje zwijane, nieme‑
talowe żaluzje zewnętrzne, żaluzje antywłamaniowe z materiałów
niemetalowych, moskitiery niemetalowe, niemetalowe moskitiery
na drzwi, niemetalowe moskitiery do okien, 20 rolety wewnętrz‑
ne, rolety okienne, rolety papierowe, rolety termoizolacyjne, rolety
austriackie, rolety bambusowe, rolety do okien, wewnętrzne rolety
zaciemniające, rolety materiałowe wewnętrzne, rolety okienne tek‑
stylne wewnętrzne, wewnętrzne rolety wykonane z drewna, rolety
z plecionek drewnianych [meble], zaciski do mocowania rolet, nie‑
metalowe zaciski do mocowania rolet [uchwyty], osprzęt z tworzyw
sztucznych do rolet, rolety wewnętrzne metalowe ukierunkowują‑
ce światło, żaluzje drewniane, żaluzje wewnętrzne, żaluzje wenec‑
kie, wewnętrzne żaluzje pionowe, żaluzje wewnętrzne listwowe,
metalowe wewnętrzne żaluzje okienne, wewnętrzne metalowe
żaluzje weneckie, wewnętrzne żaluzje z lamelami, poziome żaluzje
wewnętrzne z lamelkami, żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa (Su‑
dare), wewnętrzne żaluzje z listewek do ochrony przed światłem,
karnisze, karnisze do zasłon, karnisze do firanek, żabki do karniszy,
wsporniki do mocowania karniszy do zasłon, wsporniki do pod‑
trzymywania karniszy do zasłon, karnisze (drążki) do firan i zasłon,
kółka do zasłon, niemetalowe, kółka do zasłon prysznicowych,
kółka do zasłon, haczyki z drewna do podtrzymywania zasłon, ha‑
czyki z mosiądzu do podtrzymywania zasłon, haczyki z tworzyw
sztucznych do podpinania zasłon, szyny do zasłon, sufitowe szy‑
ny zawieszeniowe z materiałów niemetalowych, rozsuwane szyny
z tworzyw sztucznych do firanek, 24 zasłony plisowane, plisowane
żaluzje przeciwsłoneczne, zasłony tekstylne, obrusy tekstylne, ser‑
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wetki tekstylne, tekstylne obramowania zasłon, lambrekiny [drape‑
rie tekstylne], gotowe zasłony tekstylne, bieżniki stołowe tekstylne,
tekstylia do sypialni, bielizna stołowa tekstylna, tekstylia do deko‑
racji wnętrz, tekstylia do wyposażenia domu, zasłony z materiałów
tekstylnych, kołdry z materiałów tekstylnych, tkaniny tekstylne
imitujące skóry zwierzęce, tekstylia wykorzystywane w gospodar‑
stwie domowym, tekstylne pokrowce ochronne na meble, tekstylia
w postaci akcesoriów okiennych, płytki ścienne z materiałów tek‑
stylnych, małe zasłony wykonane z materiałów tekstylnych, tkaniny
dekoracyjne, obicia z materiałów tekstylnych, dekoracyjne tkaniny
ścienne z materiałów tekstylnych, uchwyty do zasłon z materiałów
tekstylnych, materiały tekstylne do użytku w produkcji żaluzji, tka‑
niny tekstylne w belach do użytku w patchworku, tkaniny tekstylne
do użytku w produkcji pokryć ściennych, firanki koronkowe, zasłony
i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, moskitiery, moskitiery
zaprawiane insektycydami, 35 zarządzanie w działalności handlo‑
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, pro‑
wadzenie sklepu meblarskiego oraz sklepu z artykułami wyposaże‑
nia wnętrz i materiałami budowlanymi w formie stacjonarnej oraz
internetowej, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej
związane z zawieraniem umów franszyzy, profesjonalne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące zarzą‑
dzania korporacyjnego i organizacji, opracowania marketingowe,
badanie rynku, analiza cen rynkowych oraz doradztwo i pomoc
w zakresie marketingu, dekorowanie wystaw sklepowych, pozy‑
skiwanie klientów i pomoc oraz pośrednictwo w zawieraniu umów
i kontraktów na zakup i zbyt towarów oraz wykonywanie usług,
usługi reklamowe i promocyjne online, informacja dla konsumen‑
tów online, marketing online przez sieć komputerową, informacja
online dotycząca zakupów, publikacja ogłoszeń i materiałów rekla‑
mowych online, kompilacje oraz pokazy asortymentu produktów
w celu umożliwienia klientom i użytkownikom uzyskania informacji
oraz zakupu towarów przez Internet.

(111) 294865
(220) 2016 07 11
(210) 458969
(151) 2017 01 18
(441) 2016 08 29
(732) PIERZCHAŁA MAREK MUSTANG USŁUGI WIELOBRANŻOWE,
Gliwice, PL.
(540) Mustang
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 nadzór nad wyburzaniem budynków, rozbiórka bu‑
dynków, rozbiórka konstrukcji, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi rozbiórkowe, wynajem dźwi‑
gów, wynajem ładowarek przegubowych, wynajem sprzętu do robót
ziemnych i koparek, 39 ładowanie złomu, odbiór, transport i dostawa
towarów, transport odpadów na wysypiska, transport odpadów ska‑
żonych, transport odpadów, transport produktów rolnych, usuwanie
odpadów [transport], wynajem kontenerów do magazynowania
i składowania, wynajem kontenerów, wynajem samochodów cię‑
żarowych, wynajmowanie pojemników do transportu odpadów,
wywóz odpadów [transport], 40 niszczenie odpadów i śmieci, nisz‑
czenie odpadów, recykling odpadów i śmieci, recykling odpadów,
spalanie i niszczenie odpadów, 42 ważenie pojazdów, 44 usługi
rolnicze, usługi w zakresie rolnictwa, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 294866
(220) 2016 07 11
(210) 458971
(151) 2017 01 17
(441) 2016 08 29
(732) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) ZAFFIRO EFFECT
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy kosmetyczne, antyper‑
spiranty, maseczki kosmetyczne, balsamy do ciała, mleczko ko‑
smetyczne, preparaty do mycia, preparaty do kąpieli, kosmetyki
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do demakijażu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, to‑
niki kosmetyczne, żele do mycia, oliwki pielęgnacyjne, preparaty
myjące i czyszczące, 35 badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, kolportaż ulotek, informacje handlowe
i porady udzielane konsumentom, marketing, obróbka tekstów
reklamowych, patronat medialny, pliki komputerowe, pokazy to‑
warów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, przegląd prasy, public relations, publikowanie
teksów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama billboardo‑
wa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnienie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i spon‑
sorskich, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy ko‑
respondencyjne, reklamy prasowe, reklamy telewizyjne, sprzedaż
i promocja wyrobów kosmetycznych, tworzenie i edycja tekstów
reklamowych i sponsorskich, telemarketing.

(111) 294867
(220) 2016 07 12
(151) 2016 12 27
(441) 2016 08 29
(732) NGUYEN MINH HAI GMH, Warszawa, PL.
(540) Gao
(540)

(210) 459044

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym za‑
pleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
restauracje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi (snack‑bary), sto‑
łówki.
(111) 294868
(220) 2016 07 11
(210) 459007
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) FATHY AHMED ATALLA EHAB ATALLA SECRET OF ORIENTAL
BEAUTY, Zgorzelec, PL.
(540) Atalla Secret of Oriental Beauty
(540)

(531) 02.09.04, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 29 oleje jadalne, 43 restauracje.
(111) 294869
(220) 2016 07 11
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) John PLayer & Sons Limited, Dublin, IE.
(540) GOLD PARKER & SIMPSON P&S
(540)

(210) 459008

Kolor znaku: złoty, szary, biały
(531) 29.01.02, 29.01.06, 27.05.01, 27.05.21, 24.01.17, 24.09.02,
03.01.02
(510), (511) 34 tytoń, przetworzony lub nieprzetworzony, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), papiero‑
sy, cygaretki, cygara, ręczne urządzenie do skręcania papierosów,
gilzy papierosowe, filtry do papierosów, bibułki papierosowe, pa‑
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pierosy elektroniczne, płyny stosowane do napełniania papiero‑
sów elektronicznych, zapałki i przybory dla palaczy.

(111) 294870
(220) 2016 07 11
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Taxi e
(540)

Nr 8/2017

(540)

(210) 459010
Kolor znaku: biały, zielony
(531) 05.07.08, 05.07.22, 08.07.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi dotyczące majątku nieruchomego.

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 9 taksometr fiskalny.
(111) 294871
(220) 2016 07 11
(210) 459011
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) ARTLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) ARTLIFE
(510), (511) 44 specjalistyczne badania okulistyczne, usługi badania
wzroku [zakłady optyczne], usługi chirurgii kosmetycznej i plastycz‑
nej, usługi laserowej korekty wzroku, usługi okulistyczne, drobne za‑
biegi okulistyczne, zabiegi okulistyczne.
(111) 294872
(220) 2016 07 11
(210) 459013
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) EXELENTO LTD MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Mr COOkie
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 02.09.04, 02.09.12, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 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 niena‑
turalna kawa, ryż, tapioka, sago, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przypra‑
wy), przyprawy, lód.

(111) 294875
(220) 2016 07 12
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) MILOAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MILOAN
(540)

(210) 459021

Kolor znaku: czarny, czerwony, zielony
(531) 05.07.08, 05.07.22, 08.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi dotyczące majątku nieruchomego.
(111) 294876
(220) 2016 07 12
(210) 459029
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) JATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) JATECH
(510), (511) 9 urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem,
czujniki, 11 oświetlenie wszelkiego typu: oświetlenie zewnętrzne,
wewnętrzne, sufitowe, ścienne, podłogowe, awaryjne, bezpieczeń‑
stwa, uliczne, laboratoryjne, luminescencyjne, wystawowe, dekora‑
cyjne w tym lampy oświetleniowe, latarnie oświetleniowe, reflektory
oświetleniowe, szkło oświetleniowe, oprawy oświetleniowe wszel‑
kiego typu: oprawy oświetlenia wewnętrznego, oprawy oświe‑
tlenia zewnętrznego, oprawy hermetyczne, oprawy oświetlenia
sufitowego, oprawy oświetlenia ściennego, oprawy oświetlenia pod‑
łogowego, oprawy oświetlenia punktowego, oprawy oświetlenia
stanowiskowego, oprawy reklamowe, oprawy wpuszczane, oprawy
oświetlenia ulicznego, reklamowe urządzenia i instalacje oświetle‑
niowe, urządzenia i instalacje do montażu opraw oświetleniowych,
części do opraw oświetleniowych, systemy zwieszania opraw oświe‑
tleniowych, 42 usługi projektowania oświetlenia i systemów oświe‑
tleniowych, ekspertyzy w dziedzinie oświetlenia, sporządzanie ocen,
opinii i raportów z dziedziny oświetlenia, doradztwo w zakresie pla‑
nowania zużycia energii.

(111) 294873
(220) 2016 07 12
(210) 459018
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) SKAREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stalowa Wola, PL.
(540) elitEClean
(540)

(111) 294877
(220) 2016 07 12
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) MILOAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MILOAN
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, 3 środki czystości,
25 odzież ochronna zakładana na ubrania.

Kolor znaku: czerwony
(531) 05.07.08, 05.07.22, 08.07.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi dotyczące majątku nieruchomego.

(111) 294874
(220) 2016 07 12
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) MILOAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MILOAN

(111) 294878
(220) 2016 07 12
(151) 2017 01 27
(441) 2016 10 10
(732) MILOAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Miloan.pl

(210) 459020

(210) 459039

(210) 459040
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(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi dotyczące majątku nieruchomego.

(111) 294879
(220) 2016 07 12
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) LANGE OSKAR KAROL, Warszawa, PL.
(540) BF BOND FLARE
(540)

(210) 459042

2849

(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 8 noże kuchenne, noże ceramiczne.
(111) 294883
(220) 2016 07 14
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CYDROWSKI CYDR POLSKIE JABŁKO
(540)

(210) 459104

Kolor znaku: żółty, czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 9 oprogramowanie na urządzenia mobilne, aplikacja
mobilna do natychmiastowych spotkań, wyznaczanie miejsca spo‑
tkania, 35 marketing, produkcja wizualnych materiałów reklamo‑
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 294880
(220) 2016 07 14
(210) 459097
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) INCO
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy ogrodnicze, nawo‑
zy do użyźniania gleby, aktywatory kompostu, 3 środki do mycia,
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do my‑
cia naczyń, mydła, krochmale, preparaty do kąpieli, kosmetyki,
kosmetyki dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki,
szampony, pomadki do ust, środki przeciw potowe antyseptyczne,
pasty i mleczka do obuwia, mebli i podłóg, płyny do mycia szyb,
podłóg, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do nabłyszczania
liści, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitar‑
ne do celów medycznych, środki odkażające, środki zwalczające
robactwo, fungicydy, herbicydy, środki chwastobójcze, środki de‑
zynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekujące do toa‑
let, 16 materiały introligatorskie, papier, wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, druki, fotografie, materiały biurowe
czasopisma, broszury, kartki pocztowe, katalogi, książki, notatniki,
kalendarze, obrusy papierowe, 20 wyroby z tworzyw sztucznych,
butelki, korki do butelek, zamknięcia do butelek, nakrętki, pojem‑
niki do pakowania, pudełka, kanisterki, 36 administrowanie nieru‑
chomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo
w obrocie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa
majątku nieruchomego, wynajem mieszkań, pośrednictwo w wy‑
najmie nieruchomości, wynajem lokali użytkowych, wynajem nie‑
ruchomości.
(111) 294881
(220) 2016 07 14
(210) 459100
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) FARNO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 garnki, garnki ciśnieniowe, garnki ceramiczne.
(111) 294882
(220) 2016 07 14
(210) 459102
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) GIRALDO

Kolor znaku: czarny, biały, jasnozielony, różowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 01.03.02, 02.01.01, 02.01.16,
09.07.01, 05.07.13, 26.04.02
(510), (511) 32 cydr bezalkoholowy, 33 cydr.
(111) 294884
(220) 2016 07 14
(151) 2017 01 30
(441) 2016 10 10
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) C TYLKO Z POLSKICH JABŁEK
(540)

(210) 459105

Kolor znaku: jasnozielony, różowy, czarny, biały
(531) 05.07.13, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24, 25.01.15
(510), (511) 32 cydr bezalkoholowy, 33 cydr.
(111) 294885
(220) 2016 07 14
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) MiLKiZZ...
(540)

(210) 459106

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały
(531) 19.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby czekoladowe, czekolada, batony czekola‑
dowe, słodycze, wyroby cukiernicze, 35 usługi sprzedaży hurtowej,
detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on‑line) to‑
warów obejmujących: wyroby czekoladowe, czekoladę, batony cze‑
koladowe, słodycze, wyroby cukiernicze, marketing, reklama, reklama
internetowa, radiowa i telewizyjna, publikowanie tekstów o charak‑
terze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów
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reklamowych promujących: wyroby czekoladowe, czekoladę, batony
czekoladowe, słodycze, wyroby cukiernicze, organizowanie imprez
dla celów marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów,
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, prezen‑
towanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.

(111) 294886
(220) 2016 07 14
(210) 459117
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK‑BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, PL.
(540) OLEWNIK
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.11, 26.01.02
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne,
konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny, oleje i tłuszcze zwie‑
rzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomo‑
cą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu,
organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamo‑
wych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów
oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstrak‑
tów mięsnych, wędlin, przetworów mięsnych, konserw, wyrobów
z drobiu i z dziczyzny, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(111) 294887
(220) 2016 07 14
(210) 459119
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) LOYALTY PARTNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TEMPERATURA UCZUĆ
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admi‑
nistrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia,
działalność finansowa, usługi bankowe, usługi w zakresie nieruchomo‑
ści, 38 telekomunikacja, 39 transport, pakowanie i składowanie towa‑
rów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie ustawiczne, roz‑
rywka, 42 badania naukowe, usługi naukowe i technologiczne, badania
techniczne, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w za‑
kresie analizy przemysłowej, usługi badawcze, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 45 usługi prawne,
usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 294888
(220) 2016 07 14
(210) 459129
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny, PL.
(540) Flo
(540)
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, zielony, żółty, fioletowy,
pomarańczowy, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.06.03
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczni‑
czych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne, żywe
zwierzęta, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, detaliczny handel w branży: ogrodniczej, rol‑
niczej, zoologicznej, wędkarskiej, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze‑
daży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych‑ekspozycje, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, hodowla zwierząt.
(111) 294890
(220) 2016 07 15
(210) 459144
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE‑FULL, Tomaszów
Mazowiecki, PL.
(540) KARAFKA BRZESKA
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, szary, różowy
(531) 03.04.07, 05.13.25, 25.01.25, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 294891
(220) 2016 07 15
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) TOMCZAK DARIUSZ, Piaski, PL.
(540) Babska Dziupla
(540)

(210) 459145

Kolor znaku: biały, szary, różowy
(531) 09.01.10, 17.02.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej kosmetyków,
artykułów toaletowych, biżuterii oraz artykułów do pielęgnacji wło‑
sów, 44 usługi pielęgnacji urody, świadczenie usług przez salony
piękności i salony fryzjerskie, usługi kosmetyczne.

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 09.01.18, 09.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 produkty i preparaty do prania, proszki i płyny do prania,
płyny do płukania, środki do zmiękczania tkanin, wybielacze do tkanin,
odplamiacze do tkanin, preparaty odplamiające i odkamieniające.

(111) 294892
(220) 2016 07 15
(151) 2016 12 19
(441) 2016 08 29
(732) QUANTUM PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) POPEK
(540)

(111) 294889
(220) 2016 07 15
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) MAJSTER SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, PL.
(540) ZOO Market

Kolor znaku: złoty, srebrny
(531) 17.02.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12

(210) 459131

(210) 459150
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(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, akonityna,
aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów
farmaceutycznych, algicydy, suplementy diety zawierające alginiany,
alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów far‑
maceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol do celów
farmaceutycznych, preparaty zawierające aloes do celów farmaceu‑
tycznych, amalgamaty dentystyczne, aminokwasy do celów me‑
dycznych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, anestetyki (środki
znieczulające), kora z angostury do celów medycznych, antybiotyki,
chemiczne środki antykoncepcyjne, wata antyseptyczna, antysepty‑
ki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki
zmniejszające apetyt, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, ap‑
teczki przenośne wyposażone, wata aseptyczna, herbata dla astma‑
tyków, środki bakteriobójcze, preparaty bakteriologiczne do celów
medycznych i weterynaryjnych, buliony dla bakteriologicznych kul‑
tur, podłoża dla kultur bakteriologicznych, preparaty bakteryjne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, trucizny bakteryjne, bal‑
samiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, balsamy
do celów leczniczych, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe,
batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, papierosy beztyto‑
niowe do celów leczniczych, artykuły żywnościowe na bazie białko
do celów medycznych, preparaty białkowe do celów medycznych,
suplementy diety zawierające białko, białkowe suplementy diety,
białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, preparaty biologiczne
do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów weterynaryj‑
nych, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, biolo‑
giczne kultury tkankowe do celów weterynaryjnych, biomarkery dia‑
gnostyczne do celów medycznych, azotan bizmutu do celów
farmaceutycznych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycz‑
nych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza,
bransolety do celów leczniczych, ołówki przeciw brodawkom, brom
do celów farmaceutycznych, środki do mycia bydła, drewno cedrowe
jako środek odstraszający owady, estry celulozy do celów farmaceu‑
tycznych, etery celulozowe do celów farmaceutycznych, odczynniki
chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do ce‑
lów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych,
przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, preparaty
chemiczno‑farmaceutyczne, chinina do celów medycznych, chinoli‑
na do celów medycznych, kora chinowa do celów leczniczych, tkani‑
ny chirurgiczne, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chleb dla dia‑
betyków przystosowany do celów medycznych, chloroform, wyciąg
z chmiel do celów farmaceutycznych, majtki higieniczne dla chorych
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pieluchy dla chorych
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, środki chwastobójcze, preparaty che‑
miczne dla testów ciążowych, cukier do celów medycznych, cukier
mlekowy do celów farmaceutycznych, cukierki do celów leczniczych,
wyroby cukiernicze do celów leczniczych, czopki, preparaty czysz‑
czące do szkieł kontaktowych, amalgamaty dentystyczne, cementy
dentystyczne, lakiery dentystyczne, mastyksy dentystyczne, mate‑
riały dentystyczne do odcisków, dentystyczne materiały ścierne, kle‑
je do protez dentystycznych, detergenty do celów medycznych, dez‑
odoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicz‑
nych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, diastaza
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do ce‑
lów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów me‑
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz‑
nych, digitalina, suplementy diety zawierające drożdże, drożdże
do celów farmaceutycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne],
preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzyma‑
tyczne do celów weterynaryjnych, suplementy diety zawierające en‑
zymy, enzymy do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceu‑
tycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów
farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, prepara‑
ty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
fenol do celów farmaceutycznych, środki chemiczne do zwalczania
filokserę, fosforany do celów farmaceutycznych, fungicydy, kwas ga‑
lusowy do celów farmaceutycznych, gaza opatrunkowa, gazy do ce‑
lów medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycz‑
nych, preparaty do sterylizacji gleby, glicerofosfaty, gliceryna
do celów medycznych, octan glinu do celów farmaceutycznych, su‑
plementy diety zawierające glukozę, glukoza do celów medycznych,
środki przeciw gorączce, gorczyca do celów farmaceutycznych, okła‑
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dy gorczycowe, gorczycowe plastry [synapizmy], olej gorczycowy
do celów leczniczych, preparaty do niszczenia grzyba domowego,
woda gulardowa, guma do celów medycznych, guma do żucia do ce‑
lów leczniczych, gumiguta do celów leczniczych, balsam gurjunowy
do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, hema‑
togen, hemoglobina, preparaty przeciw hemoroidom, ołówki hemo‑
statyczne, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych,
herbicydy, bandaże higieniczne, majtki higieniczne, opaski higie‑
niczne, podpaski higieniczne, wata higroskopijna, muszka hiszpań‑
ska [proszek], hormony do celów medycznych, hydrastyna, hydrasty‑
nina, implanty chirurgiczne [żywe tkanki], implanty chirurgiczne
składające się z żywych tkanek, insektycydy, intymne preparaty na‑
wilżające, mech irlandzki do celów medycznych, preparaty do iryga‑
cji do celów medycznych, izotopy do celów medycznych, jalapa (wi‑
lec przeczyszczający), jod do celów farmaceutycznych, jodki
do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, ka‑
dzidełka do odstraszania owadów, kalomel, kamfora do celów me‑
dycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, kandyz do ce‑
lów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki
na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, karbo‑
nyl [środek przeciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycz‑
nych, kauczuk do celów dentystycznych, ołówki kaustyczne, suple‑
menty diety zawierające kazeinę, sole do kąpieli do celów leczniczych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole mineralne
do kąpieli, kąpiele tlenowe, kiełki pszenicy (suplementy diety) zawie‑
rające kleje do protez dentystycznych, kokaina, kolcowój lekarski
do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, ko‑
mórki macierzyste do celów medycznych, komórki macierzyste
do celów weterynaryjnych, kompresy, kora kondurango do celów
medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, koper włoski
do celów leczniczych, spoiwa do kopyt zwierząt, (kora do celów far‑
maceutycznych, korzenie lekarskie, cement kostny do celów chirur‑
gicznych i ortopedycznych, kreozot do celów farmaceutycznych,
osocze krwi, krew do celów medycznych, kora krotonowa, środki ta‑
mujące krwawienie, kultury mikroorganizmów do celów medycz‑
nych lub weterynaryjnych, kurara, kwasja (gorzknia) do celów me‑
dycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat siarczany
do celów farmaceutycznych, lakiery dentystyczne, kwasy do celów
farmaceutycznych, wkładki laktacyjne, laktoza do celów farmaceu‑
tycznych, środki do tępienia larw, laseczki siarkowe do dezynfekcji,
suplementy diety zawierające lecytynę, lecytyna do celów medycz‑
nych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, lecznicze na‑
pary [nalewki], korzenie lekarskie, leki dla ludzi, leki do celów stoma‑
tologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach,
leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], lepy
na muchy, lotony do celów farmaceutycznych, lotony do celów wete‑
rynaryjnych, lucerna chmielowa do celów farmaceutycznych, lukre‑
cja do celów farmaceutycznych, łupież (preparaty farmaceutyczne
przeciw-), magnezja do celów farmaceutycznych, wkładki ochronne
do majtek [artykuły higieniczne], majtki higieniczne, majtki higie‑
niczne dla nietrzymających moczu, majtki menstruacyjne, kora man‑
growa do celów farmaceutycznych, mastyksy dentystyczne, maści
do celów farmaceutycznych, mazidła, mączka rybna do celów farma‑
ceutycznych, preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożo‑
wego, mąka do celów farmaceutycznych, woda melisowa do celów
farmaceutycznych, majtki menstruacyjne, mentol, mięta do celów
farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych,
ołówki przeciw migrenie, środki przeciw migrenie, preparaty z mi‑
kroelementami dla ludzi i zwierząt, kultury mikroorganizmów do ce‑
lów medycznych lub weterynaryjnych, substancje odżywcze dla mi‑
kroorganizmów, wody mineralne do celów leczniczych, mineralne
suplementy diety, sole mineralne wody, suplementy diety zawierają‑
ce mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych,
mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla
niemowląt, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, preparaty
przeciw moczeniu się, papier przeciw molom, preparaty przeciw mo‑
lom, moleskin do celów medycznych, woda morska do kąpieli leczni‑
czych, lepy na muchy, lepy na muchy taśmy], środki do tępienia
much, myrobalan [kora] do celów farmaceutycznych, środki do zwal‑
czania myszy, nalewki do celów leczniczych, napary [nalewki] do ce‑
lów leczniczych, napoje lecznicze, narkotyki, środki nasenne, środki
na uspokojenie nerwów, obrączki przeciwreumatyczne, obroże prze‑
ciwpasożytnicze dla zwierząt, octany do celów farmaceutycznych,
płyny do przemywania oczu, przepaski na oczy do celów medycz‑
nych, środki oczyszczające, preparaty medyczne do odchudzania,
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tabletki wspomagające odchudzanie, środki na odciski, pierścienie
na odciski stóp, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub we‑
terynaryjnych, maść przeciw odmrożeniom, preparaty przeciw od‑
mrożeniom, środki do odstraszanie owadów, odświeżacze do ubrań
i tkanin, preparaty do odymiania do celów medycznych, trociczki
do odymiania, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, odżyw‑
cze suplementy diety, okłady, okłady gorczycowe, suplementy diety
zawierające olej lniany, oleje lecznicze, olejek terpentynowy do ce‑
lów farmaceutycznych, woda ołowiawa, tabletki wspomagające opa‑
lanie, środki do leczenia oparzeń, opaski barkowe do celów chirur‑
gicznych, opaski higieniczne, materiały opatrunkowe, opatrunkowe
materiały chirurgiczne, opiaty, opium, opodeldok [maść mydlano
‑kamforowa], preparaty dla organoterapii, preparaty rozszerzające
oskrzela, kadzidełka do odstraszania owadów, środki odstraszające
owady, zioła do palenia dla celów leczniczych, podkładki do palu‑
chów koślawych, papier do okładów gorczycowych, papier do pla‑
strów gorczycowych, papier przeciwmolowy, papierosy beztytonio‑
we do celów leczniczych, środki przeciw pasożytom, pastylki
do celów farmaceutycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, pektyna
do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych,
peptony do celów farmaceutycznych, proszek perski, pestycydy,
środki wywołujące pęcherze, pielucho‑majtki dziecięce, pielucho
‑majtki dziecięce [pielucho‑majtki], pieluchy dla osób nietrzymają‑
cych moczu lub stolca, dziecięce pieluszki [pieluchy], pieluszki dla
niemowląt, pijawki lekarskie, plastry do celów medycznych, plastry
gorczycowe [synapizmy], samoprzylepne plastry lecznicze, płyny
do płukania ust do celów leczniczych, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, środki medyczne przeciw poceniu się, środki me‑
dyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do przemywania pochwy,
podkładki do palucha koślawego, podłoża dla kultur bakteryjnych,
podpaski, pomady do celów medycznych, preparaty zmniejszające
popęd seksualny, porcelana na protezy dentystyczne, preparaty me‑
dyczne na porost włosów, sole potasu do celów medycznych, prepa‑
raty odświeżające powietrze, środki do oczyszczania powietrza, pre‑
paraty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów me‑
dycznych lub weterynaryjnych, produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, suplementy die‑
ty zawierające propolis, propolis do celów farmaceutycznych, pro‑
szek perłowy do celów medycznych, przeciwbólowe środki, obroże
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze,
bransoletki przeciwreumatyczne, obrączki przeciwreumatyczne,
środki przeczyszczające, przylepne plastry, przylepne taśmy do ce‑
lów medycznych, lotony dla psów, środki do mycia psów, środki od‑
straszające dla psów, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli,
korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, rad do celów me‑
dycznych, substancje radioaktywne do celów medycznych, radiolo‑
giczne substancje kontrastowe do celów medycznych, gąbka do ran,
rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, środki
przeciw roztoczom, roztwory do szkieł kontaktowych, maści rtęcio‑
we, olej rycynowy do celów leczniczych, samoprzylepne plastry, leki
seroterapeutyczne, laseczki siarkowe do dezynfekcji, mąka z siemie‑
nia lnianego do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawiera‑
jące siemię lniane, siemię lniane do celów farmaceutycznych, prepa‑
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, skrobia do celów
dietetycznych lub farmaceutycznych, środki przeciw skrytopłcio‑
wym roślinom, mleko słodowe do celów leczniczych, maści do lecze‑
nia oparzeń słonecznych, preparaty farmaceutyczne przeciw oparze‑
niom słonecznym, słód do celów farmaceutycznych, sole sodowe
do celów leczniczych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli mi‑
neralnych, sole wód mineralnych, sperma do sztucznego zapłodnie‑
nia, spoiwa do kopyt zwierzęcych, sporysz do celów farmaceutycz‑
nych, sterydy, preparaty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji
gleby, środki przeciw poceniu się stóp, stopy metali szlachetnych
do celów dentystycznych, strychnina, sulfonamidy [leki], suplementy
diety dla zwierząt, surowice, sykatywy [środki wysuszające] do celów
medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, szarpie, szcze‑
pionki, trutki na szczury, preparaty do czyszczenia szkieł kontakto‑
wych, roztwory do szkieł kontaktowych, środki przeciw szkodnikom,
materiały ścierne do celów dentystycznych, środki do tępienia ślima‑
ków, preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, środki
chwastobójcze, środki odstraszające dla psów, środki przeciwko pa‑
sożytom przewodu pokarmowego, tabletki antyoksydacyjne, tablet‑
ki do celów farmaceutycznych, tampony higieniczne, tampony men‑
struacyjne, taśmy do podpasek, taśmy przylepne do celów
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medycznych, taśmy samoprzylepne do celów medycznych, taśmy
samoprzylepne do celów medycznych, woda termalna, terpentyna
do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla testów ciążo‑
wych, odświeżacze do ubrań i tkanin, tkaniny chirurgiczne, tlen
do celów leczniczych, kąpiele tlenowe, tłuszcz dojarski, tłuszcze
do celów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran,
środki trawienne do celów farmaceutycznych, trociczki do odymia‑
nia, trucizny, sole trzeźwiące, tymol do celów farmaceutycznych, eks‑
trakty tytoniu [owadobójcze], leki uspokajające, uspokajające środki,
waciki do celów medycznych, produkty na bazie wapna do celów
farmaceutycznych, wata do celów leczniczych, wata do celów me‑
dycznych, wazelina do celów leczniczych, preparaty weterynaryjne,
węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian potasu do ce‑
lów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do zwalczania chorób
winorośli, preparaty witaminowe, wkładki laktacyjne, preparaty me‑
dyczne na porost włosów, woda morska do kąpieli leczniczych, woda
utleniona do celów medycznych, wodorowęglan sodowy do celów
farmaceutycznych, wody mineralne do celów leczniczych, wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, wosk do modelowania do ce‑
lów stomatologicznych, wywary do celów farmaceutycznych, leki
wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, preparaty ułatwiające
ząbkowanie, materiały do plombowania zębów, zioła do palenia
do celów leczniczych, zioła lecznicze, stopy dentystyczne ze złota,
środki przeciw zrogowaceniom, preparaty do mycia zwierząt, żelaty‑
na do celów medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycz‑
nych, żywność dla niemowląt, 9 adaptery elektryczne, aerometry,
akceleratory cząstek, aktynometry, akumulatory elektryczne, aku‑
mulatory elektryczne do pojazdów, sygnalizatory akustyczne, alar‑
my, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe,
alidady [części składowe przyrządów optycznych], alkoholomierze,
amperomierze, analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny,
antykatody, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty fotograficzne,
aparaty kinematograficzne, aparaty roentgenowskie nie do celów
medycznych, apertometry [optyka], urządzenia i przyrządy astrono‑
miczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe,
uruchamiane monetą automaty muzyczne [szafy grające], automa‑
tyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia
w oponach pojazdów, automatyczne wyłączniki czasowe [z wyłącze‑
niem zegarmistrzostwa], balony meteorologiczne, bankomaty, baro‑
metry, celki do baterie, baterie anodowe, baterie do oświetlania, ba‑
terie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie
galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, betatro‑
ny, bezpieczniki topikowe, biurowe urządzenia do dziurkowania kart,
błyskowe żarówki do lamp [fotografika], boje do oznakowania torów
wodnych, boje sygnalizacyjne, boje znakowe [oznakowanie torów
wodnych], bransoletki identyfikacyjne, kodowane, magnetyczne,
brzęczyki, busole, celki akumulatorowe, celowniki fotograficzne, ce‑
lowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe
do broni palnej, cewki dławikowe [impedancje], cewki elektroma‑
gnetyczne, cewki elektryczne, karkasy na cewki elektryczne, chipy
[układy scalone], chipy z kodem dna, chromatografy do celów labo‑
ratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska
w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do pionów, sygnalizatory
automatyczne spadku ciśnienia w oponach pojazdów, cyklotrony,
czasomierze do gotowania jajek [klepsydry], częstotliwościomierze,
czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki pozio‑
mu benzyny, czujniki poziomu paliwa, czujniki znaczników [stolar‑
stwo], czytniki [sprzęt przetwarzania danych], czytniki kodów kresko‑
wych, czytniki znaków optycznych, dalekopisy, dalmierze
[odległościomierze], densymetry, aparatura do destylacji do celów
naukowych, diody świecące [LED], urządzenia elektryczne do dozo‑
rowania, urządzenia do dozowania, dozymetry, drogowe światła sy‑
gnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drogowe światła sygnaliza‑
cyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut
miedziany izolowany, druty [przewody] elektryczne, druty [przewo‑
dy] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, druty ze stopów
metali [bezpieczniki topikowe], aparatura do dyfrakcji [mikroskopia],
dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski do rejestracji dźwięku,
dyski kompaktowe [audio‑wideo], dyski kompaktowe [CD‑ROM‑y],
dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki,
dystrybutory dysków komputerowych, dysze wylotowe do węży po‑
żarniczych, dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki [urzą‑
dzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki alar‑
mowe elektryczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

dźwięku, dźwignie [bezmiany] wag przesuwnikowych, dźwignie
[bezmiany] wag przesuwnikowych, dźwigniowe wagi przesuwniko‑
we, ekrany [fotografika], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne,
ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, elektrolizery, elek‑
troniczne pióra świetlne [ekranopisy], elektroniczne pióra świetlne
[ekranopisy], elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektrycz‑
ne urządzenia kontrolno‑sterujące, elektryczne urządzenia pomiaro‑
we, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na pince
‑nez, etui na smartfony, etui do tabletów, etykietki na towarach
elektroniczne, wykrywacze fałszywych monet, filmy [błony] naświe‑
tlone, rysunkowe filmy animowane, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, filmy kinematograficzne naświetlone, filtry
[fotografika], filtry do masek do oddychania, filtry promieni ultrafio‑
letowych do fotografiki, urządzenia i przyrządy fizyczne, suszarki
do klisz fotograficznych, fotokopiarki, fotometry, urządzenia do kon‑
troli frankowania, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
kryształy galenitu [detektory], galwanometry, gaśnice, gazometry
[urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęstościo‑
mierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektrycz‑
ne], gogle do uprawiania sportu, gramofony, grodzie akumulatorów
elektrycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki do przywo‑
ływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hełmy żołnierskie, hologramy,
igły gramofonowe, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych,
kodowane bransoletki identyfikacyjne magnetyczne, induktory
[elektryczność], inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elek‑
tryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy
komputerowe [informatyka], iskrochrony, kaski jeździeckie, kable
elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne [światłowody], ka‑
ble rozruchowe do silników, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe,
kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne,
kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowa‑
nia podczas klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych,
zakodowane magnetycznie karty magnetyczne, karty magnetyczne
zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kase‑
ty wideo, kasety wideo z grami, kaski jeździeckie, kaski ochronne,
kaski ochronne dla uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, ką‑
tomierze [przyrządy pomiarowe], klawiatury komputerowe, klepsy‑
dry [czasomierze], koce strażackie, kodery magnetyczne, kodowane
identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kolektory elektryczne,
koła ratunkowe, kombinezony dla nurków, kombinezony ochronne
dla lotników, komory dekompresyjne, dyski kompaktowe [audio
‑wideo], dyski kompaktowe [CD

‑ROM
‑y], komparatory, kompasy
[przyrządy pomiarowe], kompasy okrętowe, komputerowe urządze‑
nia peryferyjne, komputery, drukarki do komputerów, komputery
przenośne, komputery przenośne [podręczne], urządzenia do komu‑
nikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do komutacji, komutato‑
ry, kondensatory, kondensatory elektryczne, kondensatory optycz‑
ne, przyrządy do kosmografii, miarki krawieckie, krokomierze
[pedometry], kuwety fotograficzne, kwasomierze [areometry], kwa‑
somierze do akumulatorów, odzież przeznaczona do użycia w labo‑
ratoriach, wagi laboratoryjne, laktodensymetry, laktometry [mleko‑
mierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy ciemniowe [fotografika],
lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy
elektronowe wzmacniające, lampy katodowe, lampy optyczne, lam‑
py roentgenowskie nie do celów medycznych, lampy wyładowcze
elektryczne inne niż do oświetlenia, rurowe lampy wyładowcze elek‑
tryczne inne niż do oświetlenia, lasery nie do celów medycznych, la‑
tarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie magiczne [aparaty
projekcyjne], latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościo‑
mierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, li‑
nijki [przyrządy miernicze], linki do pionów, liny do sond, logi [instru‑
menty pomiarowe], lornetki, kombinezony ochronne dla lotników,
lunety celownicze do broni palnej, lupy [optyka], lusterka optyczne,
lustra do kontroli pracy, łańcuszki do okularów, łączniki elektryczne,
magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetofony taśmowe, magneto‑
widy, magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośniki da‑
nych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przy‑
rządy dydaktyczne], manekiny reanimacyjne [przyrządy
dydaktyczne], manometry, maski do nurkowania, maski do oddycha‑
nia inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty
do anten bezprzewodowych, maszty do anten bezprzewodowych,
maszyny księgujące, maszyny sumujące, materiały na przewody in‑
stalacji elektrycznych, meble laboratoryjne, mechanizmy do urzą‑
dzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń urucha‑
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mianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania
telewizorów, megafony, membrany [akustyka], membrany do apara‑
tury naukowej, miarki [przyrządy miernicze], miarki ciesielskie, miary,
mierniki [przyrządy pomiarowe], mierniki czasu naświetlania [świa‑
tłomierze], migacze [światła sygnalizacyjne], wyzwalacze migawek
[fotografika], migawki [fotografika], mikrofony, mikrometry, mikro‑
procesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory [hardware
komputerowy], monitory [programy komputerowe], monitory ekra‑
nowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, moto‑
pompy strażackie, myszy [informatyka], nadajniki [telekomunikacja],
nadajniki sygnałów elektronicznych, nadajniki sygnałów elektronicz‑
nych, nakolanniki dla robotników, napędy dyskowe [informatyka],
napędy dysków do komputera, neony reklamowe, nici identyfikacyj‑
ne do przewodów elektrycznych, nici identyfikacyjne do przewodów
elektrycznych, niwelatory, niwelatory [poziomnice, przyrządy
do ustalania linii poziomej], noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku,
magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, nośni‑
ki płyt ciemniowych [fotografika], nośniki płyt ciemniowych [foto‑
grafika], notesy elektroniczne, maski do nurkowania, obciążenia
do urządzeń świetlnych, obciążniki do sond, obiektywy [soczewki]
[optyka], obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obuwie zabezpie‑
czające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, obwody dru‑
kowane, obwody drukowane, ochraniacze przed udarem napięcio‑
wym, ochraniacze przed udarem napięciowym, ochraniacze zębów,
maski ochronne, ociekacze do suszenia prac fotograficznych [suszar‑
ki], odbiorniki [audio‑i wideo], suszarki do odbitek fotograficznych,
urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, odgromniki,
przyrządy do pomiaru odległości, odtwarzacze kaset, odtwarzacze
płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbe‑
stowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
odzież chroniąca przed ogniem, przełączniki ogniwa [elektryczność],
ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ograniczniki [elek‑
tryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, ogrodzenia zelektryfiko‑
wane, oktanty, okulary, łańcuszki do okularów, okulary [optyka], oku‑
lary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze
[omometry], oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okularów,
oprawki do pince‑nez, oprogramowanie komputerowe, nagrane,
optyczne nośniki danych, optyczne włókna przewodzące promienie
świetlne [światłowody], oscylografy, osłony azbestowe dla straża‑
ków, osłony dla strażaków (azbestowe), osłony końcówek [wyjść]
elektrycznych, osłony obiektywów [optyka], osłony przeciwodbla‑
skowe, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające twarze
robotników, osobiste urządzenia stereofoniczne, baterie do oświe‑
tlenia, ozonizatory [ozonatory], pamięci komputerowe, pamięci ze‑
wnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycz‑
nej, parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy bezpieczeństwa,
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy
ratunkowe, peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych, piece
do doświadczeń laboratoryjnych, pierścienie kalibrujące, łańcuszki
do pince‑nez, sznureczki do pince‑nez, pince‑nez [binokle], pioruno‑
chrony, pipety, pirometry, plandeki ratownicze, planimetry, pliki gra‑
ficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, plotery [pisaki x‑y], płytki
krzemowe [obwody scalone] półprzewodnikowe, pojemniki na płyt‑
ki mikroskopowe, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty fono‑
graficzne, pochylniki [eklimetry], pochyłomierze, podkładki pod my‑
szy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem,
pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki mikroskopo‑
we, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, naczynia szklane
do pomiarów, pompy strażackie, powłoki [osłony] kabli elektrycz‑
nych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, wskaźniki
poziomu wody, poziomnice, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki,
prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory [centralne jed‑
nostki przetwarzania], procesory tekstu, programy gier komputero‑
wych, programy komputerowe [software ładowalny], programy
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane,
programy sterujące komputerowe, nagrane, urządzenia zabezpie‑
czające przed promieniowaniem nie do celów medycznych, pro‑
stowniki, prostowniki prądu, przyrządy i urządzenia do prób materia‑
łowych, próżniomierze, pryzmaty [optyka], przeglądarki jaj,
przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, in‑
wertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze mediów, przenośny
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radiowy sprzęt nadawczo
‑odbiorczy, przetwornice elektryczne,
przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elek‑
tryczne, przewody magnetyczne, aparatura kadrująca do przezro‑
czy, przezrocza [fotografika], ramki do przezroczy fotograficznych,
przyciski do dzwonków, przyrządy do pomiarów geodezyjnych,
przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy do wyznaczania
azymutu, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne,
przyrządy nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwa‑
cyjne, przyrządy pomiarowe, przysłony [fotografika], przyspieszenio‑
mierze, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], publikacje
elektroniczne [moduły ładowalne], pulpity rozdzielcze [elektrycz‑
ność], puszki przełącznikowe [elektryczność], radary, radia [odbiorni‑
ki radiowe], radia samochodowe, radio pagery, ramiona gramofono‑
we, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduktory
[elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do po‑
jazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł
scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w kilometrach] dla pojaz‑
dów, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, reostaty,
respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne niż do sztucz‑
nego oddychania, retorty, rękaw lotniskowy do wskazywania kierun‑
ku wiatru, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, ręka‑
wice dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami
rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony
przed wypadkami, różdżki dla różdżkarzy, rurki kapilarne, rzutniki
do slajdów, sacharometry, satelity do celów naukowych, sekstansy,
sferometry, siarkometry, statki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe,
siatki zabezpieczające przed wypadkami, skanery [informatyka],
skarpetki podgrzewane elektrycznie, przyrządy do mierzenia grubo‑
ści skóry, przybory do pomiaru grubości skór wyprawionych, skrzyn‑
ki akumulatorowe, skrzynki do przyłączy [elektryczność], skrzynki
na baterie, skrzynki rozdzielcze [elektryczność], słuchawki na uszy,
słuchawki telefoniczne, zestawy soczewek[wzierniki, okulary], so‑
czewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary
[hydrolokatory], maszyny i urządzenia do sondowania, sondy [rada‑
rowe lub ultradźwiękowe], sondy do celów naukowo‑badawczych,
spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów,
sprzęgacze [urządzenia przetwarzania danych], sprzęgacze aku‑
styczne, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt komputerowy, sprzęt radio‑
telefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, stacje taśm magnetycznych
dla komputerów, statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficz‑
nych, stereoskopy, instalacje elektryczne do sterowania zdalne pro‑
cesami przemysłowymi, stojaki do retort, stoliki miernicze [przyrządy
geodezyjne], osłony azbestowe dla strażaków, styki elektryczne, su‑
szarki klisz [fotografia], suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnaliza‑
cja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, sy‑
mulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafki na głośniki,
szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szkła kontaktowe,
pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła optyczne, szkło pokryte po‑
włoką przewodzącą elektryczność, sznureczki do okularów, szpule
[fotografika], szyldy [znaki] mechaniczne, szyldy [znaki] świecące,
ściemniacze światła [regulatory], elektryczne, śruby mikrometryczne
do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne],
tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice ogłoszeń elektroniczne, tabli‑
ce połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze
[elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne,
tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, taktomierze [metrono‑
my], tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania
wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie],
taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, przyrządy rozma‑
gnesowujące do taśmy magnetyczne, stacje taśm magnetycznych
dla komputerów, taśmy wideo, słuchawki telefoniczne, telefoniczne
urządzenia nadawcze, telefony bezprzewodowe, telefony komórko‑
we, telefony przenośne, telegrafy [aparaty], telekopiarki, teleskopy,
teodolity, termometry nie do celów medycznych, termostaty, termo‑
staty do pojazdów, totalizatory, transformatory elektryczne, transfor‑
matory podnoszące napięcie, translatory elektroniczne kieszonko‑
we, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy ratunkowe, triody
napięciowe, trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trój‑
kąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trójnogi do aparatów
fotograficznych, trzepaczki strażackie, tuby do głośników, tuby głoso‑
we, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, tuleje złączowe do kabli
elektrycznych, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, tworniki [elek‑
tryczność], tyczki, łaty [przyrządy pomiarowe], tyczki, łaty [przyrządy
pomiarowe], tygle [laboratoryjne], tygle probiercze do kupelacji [labo‑
ratoryjne], ubiory chroniące przed ogniem, uchwyty do telefonów ko‑
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mórkowych, układy scalone, urynometry, urządzenia antyinterferen‑
cyjne [elektryczność], urządzenia diagnostyczne
‑nie do celów
medycznych, urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych,
urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządze‑
nia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia
filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia
do czyszczenia płyt gramofonowych, urządzenia do destylacji do ba‑
dań laboratoryjnych, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fer‑
mentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fotokopiowania,
urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia
do katodowania używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urzą‑
dzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do kontroli stemplo‑
wania korespondencji pocztowej, urządzenia do liczenia i sortowa‑
nia pieniędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia
do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do namierza‑
nia dźwięku [sonometry], urządzenia do nauczania, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej przed wy‑
padkami, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddy‑
chania, urządzenia do oddychania pod wodą, urządzenia do odtwa‑
rzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografika],
urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia do przelewania,
przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania
przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do rozmagnesowywania
taśm magnetycznych, urządzenia do rysowania wykrojów krawiec‑
kich, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do sterowania i kontroli
bojlerów, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządze‑
nia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do ważenia, urządzenia
do wyważania, urządzenia do zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu
kolejowym, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania,
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami
kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządze‑
nia GPS, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwa‑
rzania promieni rentgenowskich do celów innych niż medyczne,
urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglu‑
gi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrzą‑
dy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizu‑
jące nie do powietrza i wody, urządzenia kadrujące do przezroczy,
urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe],
urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe],
urządzenia podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych [sufler
telewizyjny, prompter], urządzenia pomiarowe, urządzenia projek‑
cyjne, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządze‑
nia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej czę‑
stotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem
nie do celów medycznych, urządzenia zawierające wizjery optyczne,
urządzenia zdalnego sterowania, wagi, wagi do listów, wagi labora‑
toryjne, wagi pomostowe, walizeczki z przyborami do autopsji [ba‑
dania mikroskopowe], wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wil‑
gotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze],
woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki
ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło,
wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźni‑
ki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędko‑
ści, wskaźniki strat elektrycznych, wskaźniki temperatury, wtyczki,
gniazdka i inne kontakty [złącza elektryczne], wyjścia bezpieczeń‑
stwa, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze
przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, wy‑
łączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wypadki drogo‑
we (tarcze odblaskowe, noszone na ubraniu, w celu zapobiegania-),
wyroby optyczne, wysokościomierze, wyzwalacze migawek [foto‑
grafia], wzmacniacze, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski
do nosa dla nurków i pływaków, zaciski przewodów [elektryczność],
zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory elektro‑
magnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zawory elektro‑
magnetyczne [przełączniki], aparatura elektrodynamiczna do zdal‑
nego sterowania sygnałami, aparatura elektrodynamiczna
do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, zdjęcia rentge‑
nowskie inne niż do celów medycznych, filmy do zdjęć rentgenow‑
skich naświetlone, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], ze‑
lektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych,
zespoły nadawcze [telekomunikacja], zestawy głośnomówiące do te‑
lefonów, złącza [elektryczność], złącza do przewodów elektrycznych,
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złącza elektryczne, złączki [elektryczność], znaki cyfrowe, znaki dro‑
gowe świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne,
21 urządzenia rozpylające do aerozoli nie do celów medycznych,
akwaria, przykrycia do akwariów, ampułki szklane [pojemniki], balie,
balony szklane [pojemniki], odpady bawełniane do czyszczenia, bi‑
dony, suszarki do bielizny, szczoteczki do brwi, buteleczki, buteleczki
do oleju, butelki, otwieracze do butelek, butelki chłodnicze, pod‑
grzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, butelki na na‑
poje dla podróżnych, butle, butle szklane [pojemniki], kopyta do bu‑
tów [prawidła, napinacze], szczotki do butów, cebrzyki, cedzaki,
cedzaki [przybory gospodarstwa domowego], wyroby ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, deski do krojenia chleba, kosze
na chleb, butelki chłodnicze, preparaty zawierające płyny wymien‑
nocieplne do chłodzenia żywności do celów gospodarstwa domo‑
wego, łopatki do ciast, formy do ciastek, cukiernice, przykrycia
na czajniczki, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, czary,
prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], ręczne narzędzia do czyszcze‑
nia, pakuły do czyszczenia, ściereczki do czyszczenia [szmatki], waci‑
ki do czyszczenia, dania, przykrywki do potraw, deski do krojenia
chleba, deski do krojenia do kuchni, deski do prasowania, pokrowce
na deski do prasowania, deski pralnicze, osłony na doniczki nie z pa‑
pieru, doniczki na kwiaty, doniczki okienne, dozowniki metalowe
ręczników papierowych, dozowniki mydła, dozowniki papieru toale‑
towego, obrączki dla drobiu, durszlaki, durszlaki [przybory gospo‑
darstwa domowego], dysze do węży zraszających, trzepaczki do dy‑
wanów, nie będące maszynami, dzbanki, dzbanki do kawy,
nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dziobki
naczyń, ekspresy do kawy, nieelektryczne, elementy napinające
do odzieży, elementy podtrzymujące ruszt, szkło emaliowane, etui
na grzebienie, figurki z porcelany, ceramiki, glonu lub szkła, filiżanki,
filtry do kawy nieelektryczne, flaszeczki, foremki do lodu, foremki
do wycinania ciasteczek, formy, foremki [przybory kuchenne], formy,
foremki [przybory kuchenne], formy, foremki do ciast [przybory ku‑
chenne], froterki do parkietów nieelektryczne, frytownice nieelek‑
tryczne, garnki, pokrywki do garnków, zamknięcia pokrywek
do garnków, garnki do gotowania na parze, nieelektryczne, garnki
kuchenne, garnki kuchenne [komplety], garnki utrzymujące ciepło
nieelektryczne, gasidła do świec, uchwyty toaletowe na gąbki, gąbki
do celów domowych, gąbki do makijażu, gąbki ścierne do szorowa‑
nia skór, gąbki toaletowe, gąsiory, gąsiory szklane, gąsiory szklane,
gofrownice do ciast nieelektryczne, pędzle do golenia, przybory
do użytku w gospodarstwie domowym, grille [kuchenne], gruszki
kuchenne, grzebienie, etui na grzebienie, grzebienie elektryczne,
grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, haczyki do zapinania gu‑
zików, pudełka na herbatę, sitka do herbaty, zaparzaczki do herbaty,
imbryki nieelektryczne, łapki na insekty, ircha do czyszczenia, wodne
aparaty do płukania jamy ustnej, kandelabry [świeczniki], szklane
kapsle, karafki, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filtry
do kawy nieelektryczne, ręczne młynki do kawy, kieliszki, kieliszki
do jajek, klamerki, klamerki do mocowania bielizny na sznurze, klatki
dla ptaków, klatki dla zwierząt domowych, pojemniki na kleje, klosze
do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kolby szklane
[pojemniki], szczotki dla koni, końcówki wylotowe, sitka do konewek,
korkociągi, koryta, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki
na przybory toaletowe mocowane na stałe, przybory kosmetyczne,
kosze do użytku domowego, kosze na odpadki, kosze na papier, ko‑
sze na śmieci, koszyki piknikowe z naczyniami, kotły, koziołki pod
noże na stół, kółka na serwetki, urządzenia do nadawania kształtu
krawatom, deski do krojenia do kuchni, kruszarki do użytku kuchen‑
nego, nieelektryczne, kryształ [wyroby szklane], krzemionka rozto‑
piona [produkt półprzetworzony] inna niż dla budownictwa, kubki,
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubły na śmieci, formy,
foremki kuchenne, przybory kuchenne, pojemniki kuchenne, kufle,
kufle do piwa, kuwety [pojemniki na nieczystości dla zwierząt], do‑
niczki do kwiatów, podpórki, uchwyty do kwiatów [układanie, roz‑
mieszczanie kwiatów], szczotki do szkła do lamp, lejki, komplety
do likieru, foremki do lodu, pojemniki do lodu, wiaderka do kostek
lodu, łapki do garnków, łapki na muchy [pułapki lub packi], łopatki
[sprzęt kuchenny], łopatki [sztućce], łopatki do ciast, łyżki do butów,
łyżki do mieszania [przybory kuchenne], łyżki do polewania pieczeni
[utensylia kuchenne], łyżki wazowe, majolika, ręczne urządzenia
do wytwarzania makaronu, manierki, maselniczki, klosze do przykry‑
wania masła, miotełki do usuwania kurzu z mebli, ściereczki do wy‑
cierania mebli, menażki, miednice, mieszadełka do koktajli, mieszal‑
niki nieelektryczne do celów domowych [blendery], mieszarki ręczne
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do sporządzania koktajli, miksery domowe nieelektryczne, miotełki
do usuwania kurzu z mebli, miotły, miseczki, miski, miski ze szkła,
płytki zapobiegające kipieniu mleka, młynki do użytku domowego
ręczne, mopy, mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, mydel‑
niczki, naczynia na mydło, naczynia, dziobki do naczyń, szczotki
do mycia naczyń, naczynia ceramiczne, naczynia do mieszania kok‑
tajli [shakery], naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lodów
i mrożonych napojów, naczynia stołowe, butelki na napoje dla po‑
dróżnych, termosy do napojów, nici dentystyczne, nici z włókna
szklanego nie do celów włókienniczych, nieelektryczne lodówki tu‑
rystyczne, wanienki dla niemowląt przenośne, nocniki, koziołki pod
noże na stół, nóż piekarniczy, obrączki dla ptaków, kopyta do obuwia
[prawidła, napinacze], szczotki do obuwia, odkurzacze nieelektrycz‑
ne, kosze na odpadki, urządzenia do odwaniania do użytku osobiste‑
go, elementy napinające do odzieży, rękawice do ogrodnictwa,
okładki, uchwyty na karty menu, szufelki do zbierania ze stołu okru‑
chów, palniki do olejków zapachowych, szkło opałowe, osłony na do‑
niczki nie z papieru, otwieracze do butelek, elektryczne urządzenia
do wabienia i zabijania owadów, pucharki na owoce, wyciskacze
do owoców nieelektryczne do celów domowych, pachołki do ściąga‑
nia butów, pakuły czyszczące, palniki do olejków zapachowych, pa‑
łeczki [sprzęt kuchenny], talerze z papieru, dozowniki papieru toale‑
towego, uchwyty na papier toaletowy, parowary nieelektryczne,
patelnie, patery, szczoteczki do paznokci, pędzle do golenia, stojaki
na pędzle do golenia, pędzle do smarowania wypieków, naczynia
do picia, słomki do picia, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, ko‑
szyki piknikowe z naczyniami, pipety [do degustacji win], kufle
do piwa, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu
do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nie‑
elektryczne, podkładki na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tka‑
nin, przyrządy do podlewania, zraszacze do podlewania kwiatów
i roślin, ścierki do mycia podłogi, podstawki pod żelazka do prasowa‑
nia, poidła, szkło na szyby pojazdów [półfabrykaty], pojemniki [ku‑
wety] na nieczystości dla zwierząt, pojemniki do użytku w gospodar‑
stwie domowym, pojemniki na chleb, pojemniki na słodycze,
pokrowce na deski do prasowania, pokrywki do garnków, zamknię‑
cia pokrywek do garnków, rękawice do polerowania, skóra do polero‑
wania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów
domowych, polerowanie [nabłyszczanie] (materiały do z wyjątkiem
preparatów, papieru i kamieni], polewaczki, końcówki wylotowe, sitka
do polewaczek, popiersia z porcelany, terakoty lub szkła], przesiewa‑
cze popiołu [przybory gospodarstwa domowego], porcelana, porce‑
lana chińska [bibeloty], półmiski do jarzyn, prasy do spodni, prawidła
do butów, profitka [okrągła osłonka (ozdobna) dla ochrony lichtarza
przed spływającą ze świecy stearyną], przepychaczki do czyszczenia
odpływu, przesiewacze popiołu [przybory gospodarstwa domowe‑
go], przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], przy‑
bory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne,
przybory kuchenne nieelektryczne, przykrycia na czajniczek, przy‑
krywki do dań / potraw, zestawy do przyprawy, przyrządy do dema‑
kijażu, przyrządy do podlewania, klatki dla ptaków, obrączki dla pta‑
ków, wanienki dla ptaków, pucharki na owoce, pudełka na herbatę,
pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, pudełka szklane, puszek
do pudru, puderniczki, pułapki na myszy, pułapki na szczury, dozow‑
niki ręczników papierowych metalowe, rękawice do mycia samocho‑
dów, rękawice do polerowania, rękawice do prac domowych, rękawi‑
ce kuchenne, rękawice ogrodnicze, urządzenia do rozciągania
rękawiczek, rondelki, tygielki, rondle, rozdrabniacze do użytku do‑
mowego nieelektryczne, rozpylacze do perfum, rozpylacze do per‑
fum, roztopiona krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla
budownictwa, rożki do picia, elementy podtrzymujące do rusztu,
ruszty [kuchenne], salaterki, klosze do przykrywania sera, kółka
na serwetki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herba‑
ty, serwisy do kawy, sita [przybory gospodarstwa domowego], sitka
do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, skarbonki, gąbki ścierne
do szorowania skóry, skóra do polerowania, słoiki na herbatniki,
szklane słoje, słomki do picia, patelnie do smażenia, solniczki,
spodeczki, prasy do spodni, spryskiwacze, stalowa wełna do czysz‑
czenia, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, statuetki z por‑
celany, gliny, ceramiki lub szkła, stojaki do przypraw, stojaki na pędz‑
le do golenia, stojaki stołowe na gorące potrawy, stoliki [tace],
suszarki do bielizny, stojaki do suszenia prania, syfony do wody gazo‑
wanej, szczecina świńska, szczecina zwierzęca [szczotkarstwo],
szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotka
mechaniczna, materiały do szczotkarstwa, szczotki, szczotki do bu‑
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tów, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do misek klozeto‑
wych, szczotki do mycia naczyń, szczotki do obuwia, szczotki do roz‑
smarowywania smoły, szczotki do szorowania, szczotki elektryczne,
z wyjątkiem części maszyn, szczotki z piór do wycierania kurzu, pu‑
łapki na szczury, wata szklana inna niż do izolacji, włókna szklane
inne niż do izolacji i celów włókienniczych, szklane wyroby malowa‑
ne, szklane kapsle, szklane włókno krzemowe inne niż do celów włó‑
kienniczych, szklane zatyczki, nici z włókna szklanego nie do celów
włókienniczych, szklanki do napojów, szczotki do szkła lampowego,
miski ze szkła, szkło [naczynia], szkło do którego wprowadzono cien‑
kie przewodniki elektryczne, szkło emaliowane, szkło mleczne, szkło
na szyby samochodowe [półprodukty], szkło opałowe, szkło płaskie
szlifowane [materiał surowy], szkło sproszkowane do dekoracji, szkło
surowe lub półprzetworzone, z wyjątkiem szkła konstrukcyjnego,
szmatki do czyszczenia, zmywaki metalowe do szorowania, szpikulce
kuchenne metalowe, szpilki kuchenne metalowe, sztuczne jajka,
dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, szufelki lub urządzenia
do zbierania okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne, szyldy
z porcelany lub ze szkła, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do wy‑
cierania kurzu, ścierki do mycia podłóg, kosze na śmieci, kubły
na śmieci, świeczniki, świeczniki [oprawy], tace do użytku domowe‑
go, tace do użytku domowego papierowe, tace obrotowe, talerze,
talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki [sprzęt ku‑
chenny], termoizolacyjne (pojemniki na żywność-), termosy, terraria
domowe, terraria domowe, terraria domowe [uprawa roślin], łyżki
do polewania tłuszczu kuchenne, gąbki toaletowe, przybory toaleto‑
we, torby izotermiczne, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji,
trzepaczki do dywanów [ręczne], trzepaczki nieelektryczne, ubijacz‑
ki nieelektryczne do użytku domowego, uchwyty na papier toaleto‑
wy, terraria do uprawy roślin, urny, urządzenia mieszające do domo‑
wego użytku, nieelektryczne, elektryczne urządzenia do wabienia
i zabijania owadów, waciki czyszczące, formy do wypiekania wafli
nieelektryczne, wałki do ciasta domowe, wanienki dla niemowląt
przenośne, wanienki dla ptaków, wata szklana inna niż do izolacji,
wazony, wazy do zup, wełna stalowa do czyszczenia, odpady wełnia‑
ne do czyszczenia, wiaderka do kostek lodu, wiaderka do kostek
lodu, wiadra, wiadra płócienne, wieszaki na ręczniki [pręty i koła],
wieszaki na ręczniki [pręty i koła], degustatory wina [pipety], włosie
do produkcji szczotek, włókna szklane inne niż do izolacji i celów
włókienniczych, syfony do wody gazowanej, przyrządy do woskowa‑
nia i polerowania butów nieelektryczne, wyciskacze do owoców nie‑
elektryczne do celów domowych, wykałaczki, pojemniki na wyka‑
łaczki, wyroby garncarskie, wyroby szczotkarskie, wyżymaczki
do mopów, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, szklane
zatyczki, zbiorniki termoizolacyjne, szczoteczki do zębów, szczotecz‑
ki do zębów elektryczne, zgrzebła, zmywaki ścierne do celów ku‑
chennych, zraszacze, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin,
szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], grzebienie dla zwierząt, pojem‑
niki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt, klatki dla zwierząt domo‑
wych, podstawki pod żelazka do prasowania, żłoby dla zwierząt, ter‑
moizolowane pojemniki na żywność, 25 chusty, fulardy, cylindry
[kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czubki do bu‑
tów, daszki do czapek, dzianina [odzież], dżerseje [ubrania], etole [fu‑
tra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabar‑
dyna [ubrania], garnitury, getry, 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 piłkar‑
skich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, ko‑
szulka gimnastyczna, krawaty, kurtki [odzież], kurtki wełniane lub
futrzane z kapturem, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecięce, mani‑
pularze [liturgia], mankiety [ubranie], mantyle, stroje na maskarady,
maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mun‑
dury, mycki, piuski, nakrycia głowy, nakrycia głowy [odzież], napier‑
śniki, plastrony [koszule], napiętki do pończoch, nauszniki [odzież],
obcasy, napiętki, antypoślizgowe przybory do obuwia, czubki
do obuwia, obwódki do obuwia, okucia metalowe do obuwia, obu‑
wie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obu‑
wie sportowe, obwódki do obuwia, odzież, odzież dla automobili‑
stów, 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
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(daszki), osłony, daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, paski [odzież], pasy do pończoch [bielizna], pasy do prze‑
chowywania pieniędzy [odzież], peleryny, pelisy, buty piłkarskie, pi‑
żamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy bu‑
tów, podkoszulki, podszewki [elementy ubrań], podszewki gotowe
[część garderoby], podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki
do skarpetek, poncza, pończochy, napiętki do pończoch, pończochy
wchłaniające pot, poszetki, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rę‑
kawice narciarskie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem,
sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, odzież z imitacji
skóry, odzież ze skóry, slipy, spodnie, spódnice, spódnico‑spodenki
tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażo‑
we, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry,
szaliki, szarfy, szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepa‑
pierowe, taśmy do getrów, pod stopy, taśmy do spodni, getrów, pod
stopy, togi, trykoty [ubrania], T‑shirty, turbany, walonki [buty filcowe],
woalki [odzież], wyprawka dziecięca [ubrania], wyroby pończoszni‑
cze, zapiętki do obuwia, żakiety pikowane [ubrania], 28 automaty
[automaty do gier], automaty do gier hazardowych, automaty do gier
wideo, balony do zabawy, bańki mydlane [zabawki], rękawice base‑
ballowe, baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bąki [zabawki],
okładziny do stołów bilardowych, urządzenia do zaznaczania punk‑
tów w bilardzie, kije bilardowe, końcówki do kijów bilardowych, kule
bilardowe, stoły bilardowe, karty do bingo, bloki startowe [artykuły
sportowe], bobsleje, body board, przyrządy do reperacji darni na bo‑
iskach [akcesoria golfowe], rękawice bokserskie, broń do szermierki,
butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie, łyżwy, buty łyżwiarskie,
łyżwy, ozdoby na choinki [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych
i słodyczy], stojaki do choinek, choinki z materiałów syntetycznych,
czapeczki papierowe na przyjęcia, deski do pływania, deski snowbo‑
ardowe, deski surfingowe, smycze do desek surfingowych, torby
na narty i deski surfingowe, deski windsurfingowe, trapezy do desek
windsurfingowych [uprzęże], żagle do desek windsurfingowych, de‑
skorolki, dętki do piłek do gry, gra w domino, domki dla lalek, dyski
sportowe, dzwonki na choinkę, ekrany maskujące [artykuły sporto‑
we], ekspandery, elektroniczne tarcze, przyrządy gimnastyczne,
przyrządy do gimnastyki, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, rę‑
kawice golfowe, torby na kije golfowe na kółkach lub bez, karty
do gry, kije do gry, kule do gry, kulki do gry, piłki do gry, urządzenia
do gier, żetony do gry, gry, gry automatyczne lub na żetony, gry plan‑
szowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry to‑
warzyskie (salonowe), grzechotki, gwizdki, wabiki myśliwskie, haczy‑
ki wędkarskie, hantle, strzelby harpunow [artykuły sportowe], kije
hokejowe, hulajnogi [zabawki], huśtawki, kalafonia używana przez
sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapi‑
szony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo,
karty do gry, karuzele, katapulty [artykuły sportowe], kije do gier, kije
golfowe, klocki [zabawki], kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie
na biegunach [zabawki], gry polegające na konstrukcji, końcówki
do kijów bilardowych, kości do gry, kubki na kości do gry, kotyliony,
krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, oprzyrządowa‑
nie i urządzenia do kręgli, kręgle [gry], torby na sprzęt do krykieta,
kubki na kości do gry, kukiełki, kulki do gry, kulturystyka (przyrządy
stosowane w-), kusze [artykuły sportowe], lalki, latające krążki [za‑
bawki], latawce, szpule do latawców, linki, żyłki wędkarskie, lotki
[gry], lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, przybory do łuków
do strzelania, łyżworolki, łyżwy, Mahjongs, marionetki, maski [za‑
bawki], maski szermiercze, maski teatralne, maskujące ekrany [arty‑
kuły sportowe], maszty do desek windsurfingowych, matrioszki [ro‑
syjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], misie pluszowe,
zestawy modeli przeskalowane [zabawki], modele pojazdów prze‑
skalowane, siatki na motyle, bańki mydlane [zabawki], naciągi do ra‑
kiet, naturalne naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły sportowe],
nakolanniki [artykuły sportowej, narty, pokrycie ślizgów nart, wiąza‑
nia do nart, wosk do narty, torby na narty i deski surfingowe, narty
surfingowe, narty wodne, ochraniacze [części strojów sportowych],
ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze łokci [artykuły
sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetlenio‑
wych i słodyczy], pachinko, amunicja do broni do paintballa [artykuły
sportowe], broń do paintballa [artykuły sportowe], pałeczki sztafeto‑
we, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [ar‑
tykuły sportowe], petardy w kształcie cukierków, pierścienie do rzu‑
cania [gry], stoły do piłkarzyków, piłki do gier, piniaty, kapiszony
do pistoletów [zabawki], pistolety [zabawki], pistolety do paintballa
[artykuły sportowe], plansze do gry w warcaby, pluszowe misie, plu‑
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szowe zabawki, pławiki do wędkarstwa, płetwy do pływania, pływa‑
ki do kąpieli i pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbie‑
raki dla wędkarzy, podkowy do zabawy, pasy do podnoszenia
ciężarów [artykuły sportowe], modele pojazdów przeskalowane, po‑
jazdy [zabawki], pokoiki dla lalek, pokrycie ślizgów nart, przynęty
do myślistwa lub rybołówstwa, przynęty stosowane w wędkarstwie,
sztuczne, przynęty zapachowe do łowiectwa i wędkarstwa, przyrzą‑
dy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy do reperacji darni [akcesoria
golfowe], przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, puzzle, samo‑
chody sterowane radiem [zabawki], naciągi do rakiet, rakiety [do gry],
rakiety śnieżne, rękawice [akcesoria do gier], rękawice baseballowe,
rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawice do szermierki, ręka‑
wice golfowe, rękawki do pływania, ringo, rolki, rolki do stacjonar‑
nych rowerów ćwiczeniowych, rowery treningowe stacjonarne, rolki
do rowery treningowych stacjonarnych, koło do ruletki, przyrządy
do wyrzucania rzutek strzelniczych, rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki,
strzałki [gra], sanki [artykuły sportowe], siatki [artykuły sportowe],
siatki na motyle, skóra focza [pokrycia na narty], skrobaczki do nart,
spławiki, spławiki [sprzęt wędkarski], sprzęt wędkarski, stacjonarne
rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stoły bilardowe urucha‑
miane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa
stołowego, suspendery, szachownice, szachy [gra], broń do szermier‑
ki, maski do szermierki, rękawice do szermierki, aparatura do sztu‑
czek magicznych, śmieszne rzeczy [atrapy], śnieg sztuczny na choin‑
ki, śnieżne kule, uchwyty do świeczek choinkowych, tarcze
elektroniczne, tarcze strzelnicze, maski teatralne, stoły do tenisa sto‑
łowego, aparaty do wyrzucania piłek tenisowych, siatki tenisowe,
torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, tram‑
poliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek
windsurfingowych, rowery stacjonarne treningowe, trik‑trak [gra],
tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uprząż wspi‑
naczkowa, urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wa‑
biki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby [gry], haczyki do węd‑
karstwa, podbieraki do wędkarstwa, sprzęt do wędkarstwa, wędki,
więcierze [pułapki na ryby], worki treningowe, wosk do nart, wózki
na torby golfowe, wrotki, uprząż do wspinaczki, zabawki, zabawki dla
zwierząt domowych, zabawki ruchome, zabawki wypchane, balony
do zabawy, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, urzą‑
dzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, zdrapki do gier loteryj‑
nych, żetony do gier, żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie,
32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu
do wytwarzania piwa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje
do produkcji napojów, pastylki do napojów gazowanych, proszki
do napojów gazowanych, piwo imbirowe, jabłkowy sok, koktajle
bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada,
syropy do lemoniady, preparaty do sporządzania likierów, produkty
do wytwarzania wody mineralnej, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, mleko migdałowe [napój], mleko orzechowe jako napoje bez‑
alkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów,
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, na‑
poje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów gazowanych,
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje orzeźwiające, bezal‑
koholowe napoje owocowe, napoje witaminizowane, napoje serwat‑
kowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, orszada, mleko z orzechów
[napoje bezalkoholowe], bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalko‑
holowe napoje z owoców, owocowe nektary, bezalkoholowe, piwo,
piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], napoje bezalkoholowe
z sarsaparilli, woda selcerska, napoje serwatkowe, sok jabłkowy, soki
owocowe, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syropy do na‑
pojów, moszcz winogronowy, niesfermentowany, woda [napoje],
woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda lito‑
wa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda
stołowa, 34 bloczki bibułki papierosowej, ciekłe roztwory nikotyny
do stosowania w e‑papierosach, cygara, cygaretki, cygarnice, cygar‑
niczki, etui na cygara, fajki, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki
na fajki, filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, gilo‑
tynki do cygar, papier higroskopijny do fajek, humidory, kamienie
do zapalniczek, bibułka papierosowa, papierosy, bloczki bibułki
do papierosów, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów,
papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych,
papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, splu‑
waczki dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, środki aro‑
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matyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabaka, tabakierki,
tytoń, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, ustniki do cygar, ustniki
do cygarniczek, ustniki papierosów, ustniki z bursztynu do papiero‑
sów i cygar, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego,
zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki, pudełka na zapałki, zioła
do palenia, tytoń do żucia, 41 wypożyczanie aparatów i sprzętu kine‑
matograficznego, usługi artystów teatralnych, usługi bibliotek objaz‑
dowych, usługi świadczone przez biblioteki objazdowe, chronome‑
tria na imprezach sportowych), cyrki, doradztwo zawodowe [porady
w zakresie edukacji lub kształcenia], usługi związane z organizowa‑
niem i obsługą dyskotek, edukacja, informacje o edukacji, edukacja
[nauczanie], fotografie, fotoreportaże, gimnastyka [instruktaż], usłu‑
gi gier świadczone on‑line, gry hazardowe, chronometraż imprez
sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o re‑
kreacji, instruktaże, karaoke [usługi związane z organizacją imprez
karaoke], usługi kasyn [gry hazardowe], usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [poprawianie kondycji], usługi
kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów [edukacyjna lub roz‑
rywka], kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizo‑
wanie loterii, lunaparki, montaż taśm wideo, usługi muzeów [wysta‑
wy], filmów na taśmach wideo [filmowanie], nauczanie, nauczanie
korespondencyjne, nauczanie religii, nocne kluby, organizowanie
obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych [rozrywka], obsłu‑
ga pól golfowych, obsługa sal kinowych, wypożyczanie odbiorników
radiowych i telewizyjnych, prowadzenie ogrodów zoologicznych,
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 prowa‑
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizo‑
wanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizo‑
wanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kul‑
tury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, usługi or‑
kiestr, parki rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż
reklamowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
postsynchronizacja, pozowanie dla artystów, kształcenie praktyczne
[pokazy], producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych
niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mi‑
krofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowa‑
dzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przed‑
szkola, przedszkola [nauczanie], planowanie przyjęć [rozrywka],
publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on‑line nie do pobrania, publikowanie książek, publiko‑
wanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], radiowe programy roz‑
rywkowe, realizacja spektakli, nauczanie religii, usługi reporterskie,
rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, roz‑
rywka [widowiska], użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salo‑
ny gier, realizacja spektakli, wystawianie spektakli, wystawianie spek‑
takli na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem
pojazdów], sporządzanie napisów [np, do filmów w wersji oryginal‑
nej], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, usługi studia nagrań,
szkoły z internatem, montaż taśm wideo, produkcja filmów na ta‑
śmach wideo, wypożyczanie taśm wideo, pisanie tekstów, inne niż
reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, tłumaczenia, tłuma‑
czenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie obiektów
i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi bi‑
bliotek objazdowych, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi
kaligrafii, usługi komponowania, układu graficznego publikacji, inne
niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi prze‑
kwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi tłumaczy,
usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi obozów wakacyj‑
nych [rozrywka], wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, informacje o wy‑
poczynku, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego,
wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożycza‑
nie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie
kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek, wy‑
pożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
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wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie zabawek, organi‑
zacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, wyższe uczelnie
(edukacja), poradnictwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub
kształcenia], organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
i obsługa zjazdów, tresura zwierząt.

(111) 294893
(220) 2016 07 15
(210) 459155
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) NPK‑SPEED
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepsza‑
cze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory
(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż
składnik pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytni‑
cze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnic‑
twie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do prepa‑
ratów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawil‑
żające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawil‑
żające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania roz‑
woju chwastów.
(111) 294894
(220) 2016 07 15
(210) 459158
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) N‑SPEED
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepsza‑
cze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory
(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż
składnik pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytni‑
cze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnic‑
twie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do prepa‑
ratów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawil‑
żające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawil‑
żające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania roz‑
woju chwastów.
(111) 294895
(220) 2016 07 15
(151) 2017 01 04
(441) 2016 08 29
(732) TAURUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BALKAN TASTE
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.18

(210) 459164
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej produk‑
tów spożywczych, usługi reklamowe i promocyjne, badania rynku,
39 transport, magazynowanie i składowanie produktów spożyw‑
czych, 43 usługi prowadzenia restauracji z kuchnią regionalną.

(111) 294896
(220) 2016 07 18
(210) 459176
(151) 2017 04 07
(441) 2016 09 26
(732) BAOSHAN CHANGNINGHONG TEA INDUSTRY GROUP CO.,
LTD, Tianyuan Town, CN.
(540) changninghong
(540)

(531) 27.05.01, 28.03.99
(510), (511) 30 herbata.
(111) 294897
(220) 2016 07 18
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) E. & J. Gallo Winery, Modesto, US.
(540) I INTUITION
(540)

(210) 459181

(531) 02.09.01, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 294898
(220) 2016 07 18
(210) 459189
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) GZELLA OSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osie, PL.
(540) BOROWIANKI
(510), (511) 29 wyroby wędliniarskie: parówki, w tym smakowe z do‑
datkami warzywnymi, nabiałowymi i przyprawami smakowymi, kieł‑
baski, wędliny, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogo‑
wej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on‑line) oraz
poprzez ofertę bezpośrednią: wyrobów wędliniarskich: parówek,
w tym smakowych z dodatkami warzywnymi, nabiałowymi i przy‑
prawami smakowymi, kiełbasek, wędlin, zarządzanie sklepami: deta‑
licznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja, marketing, reklama,
reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie targów, im‑
prez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów: wyrobów wędliniarskich w postaci parówek, w tym sma‑
kowych z dodatkami warzywnymi, nabiałowymi i przyprawami sma‑
kowymi, kiełbasek, wędlin pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Web oraz sklepach.
(111) 294899
(220) 2016 07 18
(210) 459191
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) SZYMAŃSKA EWELINA SCENA, Radom, PL.
(540) RADOMIANKA
(510), (511) 25 apaszki, berety, bielizna, biustonosze, bluzy, buty,
chusty, czapki, garnitury, getry, gorsety, halki, kalosze, kamizelki,
kapelusze, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurt‑
ki, legginsy, majtki, mundurki, nakrycia głowy, nauszniki, obuwie,
obuwie sportowe, odzież, okrycia wierzchnie, palta, pantofle, paski,
peleryny, pidżamy, płaszcze, palta, podkoszulki, pończochy, półbuty,
prochowce, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, slipy, spodnie,
spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, swetry,
szale, szaliki, szelki, t‑shirty, wyprawka dziecięca, żakiety.
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(111) 294900
(220) 2016 07 18
(210) 459193
(151) 2017 01 02
(441) 2016 08 29
(732) BONARKA CITY CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BONARKA CITY CENTER
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.03.02, 01.03.13
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza kosztów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowa‑
nie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamo‑
wej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług teleko‑
munikacyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu
detalicznego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo
w zakresie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nierucho‑
mego, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości,
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej,
doradztwo w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nierucho‑
mości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
pobieranie czynszów, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlo‑
wymi, usługi developerskie w zakresie organizowania, finansowa‑
nia oraz zarządzania przedsięwzięciami związanymi ze wznosze‑
niem nieruchomości, usługi finansowe, usługi finansowe związane
z nieruchomościami, organizowanie inwestycji, tworzenie fun‑
duszy inwestycyjnych, inwestycje związane z nieruchomościami,
inwestycje kapitałowe, finansowanie inwestycji, w tym inwestycji
budowanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, sponso‑
rowanie finansowe, wyceny finansowe, zarządzanie finansami, do‑
radztwo w zakresie finansów i inwestycji finansowych, pośrednic‑
two ubezpieczeniowe, usługi w zakresie gwarancji i zabezpieczeń
finansowych, 37 usługi budowlane w zakresie wznoszenia obiek‑
tów biurowych, mieszkalnych oraz handlowych, usługi napraw oraz
konserwacji budynków biurowych, mieszkalnych oraz handlowych,
nadzór budowany, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownic‑
twa, informacja budowlana, instalowanie, konserwacja oraz napra‑
wy maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa telefo‑
nów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie
i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłama‑
niowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, in‑
stalowanie oraz naprawa instalacji hydraulicznych, elektrycznych
oraz centralnego ogrzewania, usługi porządkowe, usługi sprzątania
biur, mieszkań oraz obiektów handlowych.
(111) 294901
(220) 2016 07 18
(210) 459219
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) RUSIN‑LIS KINGA, Warszawa, PL.
(540) Pat&Rub ekoAmpułka
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kosmetyki
do ciała, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji urody,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do włosów, kosmetyki
upiększające, kosmetyki do kąpieli, kosmetyki pod prysznic, ko‑
smetyki do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki na bazie na‑
turalnych składników, kosmetyki naturalne, kosmetyki w formie
żeli, kosmetyki w formie płynów, kosmetyki w formie mleczek,
kosmetyki w formie koncentratów, kosmetyki w formie granulek,
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kosmetyki w formie soli, kosmetyki w formie pianek, kosmetyki
w formie kremów, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki mine‑
ralne, preparaty do pielęgnacji ciała, mydła, środki perfumeryjne,
ekstrakty perfum, perfumy, wody toaletowe, wody po goleniu, kre‑
my do golenia, pianki do golenia, płyny po goleniu, olejki eterycz‑
ne, olejki aromatyczne, olejki do kąpieli, olejki do pielęgnacji ciała,
olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, anty‑
perspiranty (przybory toaletowe), dezodoranty, balsamy, balsamy
do ciała, balsamy do włosów, balsamy do rąk, bawełniane płatki ko‑
smetyczne, bibułki do twarzy, bazy pod makijaż, błyszczyki do ust,
ołówki do brwi, cienie do powiek, eyelinery, fluidy, podkłady, pu‑
dry, korektory do twarzy, kosmetyki do oczu, pomadki do ust, chus‑
teczki kosmetyczne, emulsje, emulsje do ciała, emulsje do depilacji,
emulsje do twarzy, farby do włosów, kosmetyczne płyny do wło‑
sów, henna do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycz‑
nych, koncentraty nawilżające, kremy do skóry, kremy do twarzy,
kremy przeciwzmarszczkowe, kremy dermatologiczne (inne niż
lecznicze), kremy na bazie naturalnych składników, kremy do ciała,
kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy
ochronne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy ujędrniają‑
ce, lakiery do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery
do włosów, maści do celów kosmetycznych, maseczki do skóry, ma‑
seczki kosmetyczne, maseczki do ciała, maseczki do włosów, masła
do celów kosmetycznych, masło do ciała, mleczka kosmetyczne,
mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka do ciała, mleczka do twarzy,
mleczka do kąpieli, mleczka do demakijażu, mus do pielęgnacji cia‑
ła, mydła lecznicze, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła
do ciała, koncentraty do kąpieli, pianki do kąpieli, sole do kąpieli,
środki do czyszczenia zębów, pasty, proszki, płyny do zębów, środki
do higieny jamy ustnej, odżywki do celów kosmetycznych, odżywki
do ciała, odżywki do włosów, odżywki do paznokci, peelingi, pianki
do celów kosmetycznych, płyny do celów kosmetycznych, prepa‑
raty do depilacji i golenia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do prania, pre‑
paraty do włosów, serum do celów kosmetycznych, środki perfume‑
ryjne i zapachowe, środki zapachowe do celów domowych, szam‑
pony, talk do ciała, toniki do celów kosmetycznych, wosk do celów
kosmetycznych, 5 kosmetyki lecznicze, balsamy do celów leczni‑
czych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, emulsje,
kremy, płyny, balsamy zawierające substancje lecznicze, naturalne
środki lecznicze, kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji
skóry, kremy ziołowe do celów medycznych, balsamy lecznicze
do skóry, lecznicze kremy do ciała, lecznicze kremy do włosów,
lecznicze olejki do ciała, lecznicze oliwki do ciała, lecznicze płyny
do ciała, lecznicze płyny do włosów, lecznicze peelingi do ciała,
lecznicze preparaty do ciała, maści lecznicze, preparaty i artykuły
higieniczne, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, za pośrednictwem
światowych sieci informatycznych, za pośrednictwem systemu
telezakupów, sprzedaż wykorzystująca zamówienie koresponden‑
cyjne produktów perfumeryjnych, drogeryjnych i kosmetycznych,
w tym produktów kosmetycznych o charakterze leczniczym i pro‑
duktów kosmetycznych do makijażu, usługi związane ze sprzedażą
detaliczną, hurtową oraz przez Internet produktów perfumeryj‑
nych, drogeryjnych i kosmetycznych, reklama, agencje reklamowe,
badania marketingowe, badania i analizy rynku, marketing, kolpor‑
taż próbek, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze‑
daży detalicznej, organizowanie wystaw dla celów handlowych lub
reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub re‑
klamowych, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamo‑
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama korespondencyjna, reklama prasowa, telemarketing, wy‑
najmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ulotek, prospektów,
druków i próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarzą‑
dzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej.

(111) 294902
(220) 2016 07 18
(210) 459238
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Q Quality Content
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura
do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do foto‑
telegrafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kine‑
matograficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty tele‑
wizyjne, 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, dyk‑
tafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki,
dyski kompaktowe audio‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi pli‑
kami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze‑
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków, etykietki na to‑
warach 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 iden‑
tyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery prze‑
nośne, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety, lu‑
nety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne
nośniki informacji, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, moni‑
tory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory‑hardware kompu‑
terowy, monitory‑programy komputerowe, nośniki danych magne‑
tyczne, 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 kompu‑
terowych, programy komputerowe jako software ładowalny, progra‑
my komputerowe nagrane, przezrocza fotograficzne, publikacje
elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputero‑
we, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje
taśm magnetycznych informatyczne, jednostki taśm magnetycznych
informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy kom‑
puterowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, te‑
lefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty
telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu fil‑
mów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji dla pojazdów,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, prze‑
kazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywa‑
nia 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, od‑
bitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki,
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalenda‑
rze 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 krzy‑
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geogra‑
ficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręcz‑
niki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z roz‑
wiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
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znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji pu‑
blicznych 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 działal‑
ności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjali‑
styczne doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania,
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo spe‑
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie działalności go‑
spodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usłu‑
gi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marke‑
tingowe, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło‑
wymi 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 za‑
kresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie da‑
nych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, trans‑
krypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach da‑
nych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami infor‑
matycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sor‑
towanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamo‑
wych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, dru‑
ków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów,
przygotowywanie reklam prasowych, ogłoszenia prasowe, usługi
modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży,
marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakre‑
sie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re‑
klamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czaso‑
pism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, reklama oraz działalność
informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem cza‑
su reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, reklamy, usługi w zakresie przygotowywa‑
nia reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyj‑
nych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem
sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamo‑
wych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowy‑
wania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów
sponsorowanych o charakterze reklamowym, tworzenie tekstów re‑
klamowych i sponsorowanych mających charakter reklamowy, przy‑
gotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakte‑
rze reklamowym, 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 ko‑
munikatów SMS‑owych, informacja o telekomunikacji, usługi teleko‑
munikacyjne, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyj‑
nych, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania
połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze
przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, prze‑
syłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność ra‑
diowa, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, obsługa tele‑
konferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi
w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z usta‑
laniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakre‑
sie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci kompu‑
terowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kompute‑
ra, 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 urzą‑
dzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich roz‑
powszechnianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu cy‑
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frowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów prze‑
kazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi
w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale kom‑
puterowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po‑
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy
satelitarnych i sieci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie trans‑
portu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażer‑
skiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie
edukacji i kształcenia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony środo‑
wiska i odpowiedzialności ekologicznej, informacja o edukacji, usługi
studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia
nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klu‑
bowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa kon‑
ferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizo‑
wanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych świadczących usługi o charakterze edukacyjnym
lub kulturalnym, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympo‑
zjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
publikowanie tekstów inne niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on‑line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz‑
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wi‑
deo, obsługa publikacji elektronicznych on‑line nieprzesyłalnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie im‑
prez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozryw‑
kowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze rozrywkowym, w tym
organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi repor‑
terskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakre‑
sie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochro‑
ną środowiska mających charakter edukacyjny lub rozrywkowy, edu‑
kacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska
człowieka, publikowanie wydawnictw edukacyjnych w tym zakresie,
usługi edukacyjne mające na celu promowanie świadomości pu‑
blicznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności ekolo‑
gicznej, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, 42 ad‑
ministrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów
komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu kompute‑
rowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowa‑
nie 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 zakre‑
sie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów tech‑
nicznych, konserwacja terenów zielonych, udzielanie konsultacji
w zakresie działalności związanej z ochroną naturalnego środowiska
człowieka, doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

(111) 294903
(220) 2016 07 18
(210) 459248
(151) 2017 01 31
(441) 2016 10 10
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, pomarańczowy, żółty, złoty
(531) 02.09.01, 19.13.21, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.
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(111) 294904
(220) 2016 07 18
(151) 2017 01 27
(441) 2016 09 26
(732) MIASTO NOWY SĄCZ, Nowy Sącz, PL.
(540) Nowy Sącz Dobrze wróży
(540)

(210) 459252

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, czerwony, czarny,
zielony, pomarańczowy, żółty, jasnozielony, ciemnoniebieski,
jasnofioletowy, fioletowy, jasnoczerwony
(531) 29.01.15, 02.09.15, 26.04.99, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, organizacja i prowa‑
dzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów i ogłoszeń re‑
klamowych, 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 orga‑
nizacjami, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług doradczych marketingowych, szkoleniowych, tu‑
rystycznych i wydawniczych, usługi pomocy i doradztwa w zakre‑
sie prowadzenia i organizacji działalności gospodarczej związanej
z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwo‑
jem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, spor‑
tem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzic‑
twa 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 mię‑
dzy społeczeństwami, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczo‑
ści oraz wspierania i promowania inicjatyw gospodarczych i społecz‑
nych, usługi badania rynku i opinii publicznej, 36 usługi finansowe
związane z prowadzeniem i inspirowaniem działalności charytatyw‑
nej, społeczno‑kulturalnej, szkoleniowej i oświatowej, usługi orga‑
nizowania funduszy na cele dobroczynne, wspierania rzeczowego
i finansowego osób fizycznych i instytucji, usługi wspierania finan‑
sowego rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, usłu‑
gi 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, konferen‑
cji, 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 re‑
kreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na‑
rodowego, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej oraz or‑
ganizacji 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, jeździec‑
kie, organizowanie imprez kulturalno
‑oświatowych, charytatyw‑
nych, organizowanie gier, konkursów i loterii, usługi wydawnicze,
publikowanie czasopism, gazet, książek, materiałów dydaktycznych,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elek‑
troniczne on‑line, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych,
rekreacyjnych, rozrywkowych i wypoczynkowych, organizowanie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, informacja o edukacji, wy‑
najem sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny
(tel./fax., komputer, Internet).
(111) 294905
(151) 2017 01 24

(220) 2016 07 19
(441) 2016 10 10

(210) 459281
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(732) MYJKI.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rędziny, PL.
(540) m GO
(540)
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(540)

(531) 18.01.11, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urzą‑
dzenia dydaktyczne i symulatory, 41 nauczanie i szkolenia, organi‑
zowanie konferencji, wystaw edukacyjnych i konkursów, 42 badania
naukowe i przemysłowe, projektowanie techniczne i doradztwo.
Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów ta‑
kich jak urządzenia do spryskiwania, czyszczenia, odkurzania,
zamiatania, mycia, urządzeń chłodzących i grzewczych pozwala‑
jące potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą
oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując, zamó‑
wienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji,
37 konserwacja i naprawa urządzeń do spryskiwania, czyszczenia,
odkurzania, zamiatania, mycia, urządzeń chłodzących, grzew‑
czych.
(111) 294906
(220) 2016 07 19
(210) 459284
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) LE
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoniebieski
(531) 24.15.01, 24.15.11, 26.01.03, 26.01.10, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, 41 nauczanie i szkolenia,
organizowanie konferencji, wystaw edukacyjnych i konkursów,
42 badania naukowe i przemysłowe, projektowanie techniczne
i doradztwo.
(111) 294907
(220) 2016 07 19
(210) 459285
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) KTiSR
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 18.01.11, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urzą‑
dzenia dydaktyczne i symulatory, 41 nauczanie i szkolenia, organi‑
zowanie konferencji, wystaw edukacyjnych i konkursów, 42 badania
naukowe i przemysłowe, projektowanie techniczne i doradztwo.
(111) 294908
(220) 2016 07 19
(210) 459286
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) KTiSR

(111) 294909
(220) 2016 07 19
(210) 459288
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) KET
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czarny
(531) 24.15.01, 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urzą‑
dzenia dydaktyczne i symulatory, 41 nauczanie i szkolenia, organi‑
zowanie konferencji, wystaw edukacyjnych i konkursów, 42 badania
naukowe i przemysłowe, projektowanie techniczne i doradztwo.
(111) 294910
(220) 2016 07 19
(210) 459289
(151) 2017 01 26
(441) 2016 10 10
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) KET
(540)

(531) 24.15.01, 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urzą‑
dzenia dydaktyczne i symulatory, 41 nauczanie i szkolenia, organi‑
zowanie konferencji, wystaw edukacyjnych i konkursów, 42 badania
naukowe i przemysłowe, projektowanie techniczne i doradztwo.
(111) 294911
(220) 2016 07 21
(151) 2017 01 24
(441) 2016 09 26
(732) KLASOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Klasomat
(540)

(210) 459298

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ad‑
ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpie‑
czenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy,
42 badania oraz usługi‑naukowe i techniczne, oraz ich projektowa‑
nie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepsza‑
nie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
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(111) 294912
(220) 2016 07 19
(210) 459299
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) VZÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) VZÓR
(540)

(531) 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 18 okładziny i wykończenia z moleskinu i ze skóry dla me‑
bli, skóry zwierzęce, imitacje skóry, skóry do mebli, 20 meble, meble
tapicerowane, meble biurowe, meble metalowe, meble z tworzyw
sztucznych, wyroby stolarstwa meblowego, biurka, wykończeniowe
elementy plastikowe do mebli, regały, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych mebli i przedmiotów wyposażenia wnętrz pozwa‑
lające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować świadczone przez
sklepy detaliczne, hurtownie oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej przez stronę internetową, 37 usługi w zakresie tapice‑
rowania, konserwacji, odnawiania i naprawy mebli.
(111) 294913
(220) 2016 07 19
(210) 459304
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) IQ PRISMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) LOUIS DELACROIX
(510), (511) 9 oprawy okularowe, okulary przeciwsłoneczne, okula‑
ry, etui na okulary, łańcuszki do okularów, okulary specjalne, okulary
przeciw oślepieniowe, szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kon‑
taktowe, szkła optyczne, szkło optyczne, sznureczki do okularów,
wyroby optyczne.
(111) 294914
(220) 2016 07 19
(210) 459315
(151) 2017 01 30
(441) 2016 09 12
(732) TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA, Toruń, PL.
(540) Festiwal Sztuki Faktu
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sporto‑
wa i kulturalna.
(111) 294915
(220) 2016 07 19
(210) 459317
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) IQ PRISMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) FABIO LACETTI
(510), (511) 9 oprawy okularowe, okulary przeciwsłoneczne, okula‑
ry, etui na okulary, łańcuszki do okularów, okulary specjalne, okulary
przeciwoślepieniowe, szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kon‑
taktowe, szkła optyczne, szkło optyczne, sznureczki do okularów,
wyroby optyczne.
(111) 294916
(220) 2016 07 20
(210) 459341
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) CIEPŁUCHA WOJCIECH STANISŁAW, Kraków, PL.
(540) bim.edu.pl
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, jasnozielony, granatowy, zielony,
szary
(531) 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 35 sprzedaż oprogramowania, promocja i prezentacja
produktów, dystrybucja materiałów marketingowych, 41 edukacja,
szkolenia z oprogramowania komputerowego dla studentów, dla
profesjonalistów, dla firm, dla dorosłych, wdrażanie nowoczesnych
technologii w firmach, e‑learning, szkolenia za pośrednictwem Inter‑
netu, szkolenia online, 42 opracowywanie projektów technicznych,
dokumentacja architektoniczna koncepcyjna, budowlana i wyko‑
nawcza, projektowanie budynków, projektowanie przemysłowe
(wzornictwo), projektowanie opakowań, projektowanie oprogramo‑
wania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego.

(111) 294917
(220) 2016 07 20
(210) 459350
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 26
(732) ORACZEWSKI ROMAN OFICYNA WYDAWNICZA PRESS
‑MEDIA, Mielec, PL.
(540) SPINTRAC
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji,
urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno‑rehabilitacyjnych, urzą‑
dzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia
do pracy nad kondycją fizyczną‑do użytku medycznego, 28 sprzęt
sportowy, sprzęt do treningów sportowych, urządzenia do ćwiczeń
fizycznych, urządzenia do wzmacniania ciała.
(111) 294918
(220) 2016 07 21
(210) 459355
(151) 2017 01 30
(441) 2016 09 26
(732) KARTASZYŃSKI HENRYK PRO‑PROJECT, Chełm, PL.
(540) myco.online
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 01.15.11, 26.04.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe dla przedsiębiorstw,
oprogramowanie firmowe, oprogramowanie wspomagające dla
przedsiębiorstw, oprogramowanie komputerowe, nagrane, opro‑
gramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie do sterowania
procesami, oprogramowanie do technologii biznesowych, opro‑
gramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, opro‑
gramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych,
oprogramowanie do zarządzania na miejscu, oprogramowanie
do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie komputerowe
do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe do zarzą‑
dzania sieciami lokalnymi, oprogramowanie komputerowe do zarzą‑
dzania bazami danych, oprogramowanie diagnostyczne i do rozwią‑
zywania problemów, oprogramowanie komputerowe do integracji
aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe do komunika‑
cji między komputerami w ramach sieci lokalnej.
(111) 294919
(220) 2016 07 21
(210) 459360
(151) 2017 01 24
(441) 2016 09 26
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) orchid strong
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wetery‑
naryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż me‑
dyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjąt‑
kiem 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, siarcza‑
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ny, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania
z tłuszczy, torf, ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wo‑
dorosty jako nawóz, 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pie‑
lęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła,
mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetycz‑
ne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania
i prania, płyny zmiękczające do prania, preparaty do czyszczenia i de‑
zynfekcji, proszki do prania, pasty do zębów.

(111) 294920
(220) 2016 07 21
(210) 459371
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) ARKLEY II SEED FUND SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Arkley
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 usługi finansowe, zarządzanie finansami, finanso‑
we usługi konsultingowe, doradztwo finansowe, analizy finansowe,
usługi związane z kapitałem wysokiego ryzyka, doradztwo w zakre‑
sie usług związanych z kapitałem wysokiego ryzyka, finansowanie
kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzy‑
ka, inwestycje finansowe, doradztwo w zakresie inwestowania fun‑
duszy, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, informa‑
cje finansowe.
(111) 294921
(220) 2016 07 08
(210) 458889
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) FOODBOLÓWKA
(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) 294922
(220) 2014 11 07
(210) 435481
(151)		
(441) 2015 02 16
(732) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) BREWGO
(510), (511) 1 mikroorganizmy (kultury) inne niż do celów medycz‑
nych lub weterynaryjnych, 30 drożdże, 32 piwo.
(111) 294923
(220) 2016 01 12
(210) 451244
(151) 2016 12 08
(441) 2016 04 11
(732) MAZUREK MARCIN WOJCIECH, Sulbiny, PL.
(540) 1853 2015 Bedok PIWO GARWOLIŃSKIE Historycznie Przednie
Piwo Edycja Limitowana
(540)
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(111) 294924
(220) 2016 01 20
(210) 451482
(151) 2016 12 14
(441) 2016 04 25
(732) BORZĘCKI KRZYSZTOF BORYNA, Stare Olszyny, PL.
(540) wpolu.pl
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, 5 herbicydy, fungicydy, insekty‑
cydy, 35 sprzedaż: nawozów dla rolnictwa, herbicydów, fungicydów,
insektycydów.
(111) 294925
(220) 2016 02 26
(210) 452768
(151) 2016 11 09
(441) 2016 06 06
(732) ACHINGER KRZYSZTOF, Kęty, PL.
(540) Bohan
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania persone‑
lem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, outsour‑
cing [doradztwo handlowe], media (prezentowanie produktów w-)
dla celów sprzedaży detalicznej, agencje importowo‑eksportowe,
agencje informacji handlowej, analizy rynkowe, audyt, pliki kom‑
puterowe (wyszukiwanie informacji-) dla osób trzecich, pokazy to‑
warów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomicz‑
ne, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie-), sortowanie danych
w bazach komputerowych, targi (organizowanie-) w celach handlo‑
wych lub reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunika‑
tów, udzielanie porad konsumentom (informacja handlowa oraz-)
[punkty informacji konsumenckiej], wyceny handlowe, wyszukiwa‑
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wywiad
gospodarczy, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 41 tłumaczenia, edukacja, edukacja
[nauczanie], nauczanie, nauczanie korespondencyjne, przedszkola
[nauczanie], doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub
kształcenia], informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, konferencje (organizowanie i obsługa-),
książki (publikowanie-), kształcenie praktyczne [pokazy], organizo‑
wanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowa‑
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga‑
nizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów,
innych niż reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych,
publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on‑line nie do pobrania, publikowanie książek, roz‑
rywka, sporządzanie napisów [np. do filmów w wersji oryginalnej],
sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, usługi kaligrafii, usługi
komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów re‑
klamowych, usługi tłumaczy.
(111) 294926
(220) 2016 03 16
(210) 453732
(151) 2016 12 22
(441) 2016 06 20
(732) JANECKI CEZARY SYNAPO SYSTEMY NAWILŻANIA
POWIETRZA, Szczecin, PL.
(540) SYNAPO SYSTEMY NAWILŻANIA POWIETRZA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, brązowy, ciemnobrązowy, beżowy
(531) 25.01.15, 05.11.15, 27.05.01, 29.01.15, 05.01.16, 09.01.10
(510), (511) 32 piwo.

Kolor znaku: jasnozielony, jasnoniebieski, szary
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 11 aparatura, urządzenia i instalacje do oczyszczania
i chłodzenia powietrza za pomocą mgły wodnej.

(111) 294927
(220) 2016 03 29
(210) 454233
(151) 2016 12 20
(441) 2016 07 04
(732) KOLASIŃSKI ZBIGNIEW AUTOMATYK SYSTEM ELEKTRONIKA
I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, Odolanów, PL.
(540) AUTOMATYK SYSTEM
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro‑
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak‑
tycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek‑
trycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani‑
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje‑
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu‑
tery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, w tym
w szczególności: aerometry, akumulatory elektryczne, alarmy, alar‑
my dźwiękowe, amperomierze, anemometry, anody, anteny, antyka‑
tody, aparatura i przyrządy dla chemii, automatyczne wyłączniki cza‑
sowe [z wyłączeniem zegarmistrzostwa], baterie elektryczne, baterie
galwaniczne, baterie wysokonapięciowe, bezpieczniki topikowe,
brzęczyki, celki akumulatorowe, cewki dławikowe [impedancje],
cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy [układy scalo‑
ne], chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie],
częstotliwościomierze, czujniki, czytniki znaków optycznych, czytni‑
ki [sprzęt przetwarzania danych], aparatura do destylacji do celów
naukowych, urządzenia elektryczne do dozorowania, dozymetry,
drut miedziany izolowany, druty ze stopów metali [bezpieczniki topi‑
kowe]: druty [przewody] elektryczne, druty [przewody] telefoniczne,
druty [przewody] telegraficzne, dyski kompaktowe [audio‑wideo],
dyski kompaktowe [CD‑ROM‑y], dyski magnetyczne, dyski oblicze‑
niowe, dyski optyczne, dystrybutory dysków komputerowych,
dzwonki sygnalizacyjne, dzwonki [urządzenia ostrzegające], urzą‑
dzenia do transmisji dźwięku, ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyj‑
ne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany [fotografi‑
ka], elektrolizery, elektryczne urządzenia kontrolno
‑sterujące,
elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne zamknięcia drzwio‑
we, urządzenia i przyrządy do fizyki, gazometry, gęstościomierze:
głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], gro‑
dzie akumulatorów elektrycznych, induktory [wzbudniki, elektrycz‑
ność], instalacje elektryczne, interfejsy komputerowe [informatyka],
kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne [światłowo‑
dy], karkasy dla cewek elektrycznych, karty magnetyczne kodowane,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, klawiatury kompu‑
terowe, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna
do komutacji, komutatory, kondensatory elektryczne, kondensatory
optyczne, kwasomierze do akumulatorów, kwasomierze [areome‑
try], laktodensymetry, laktometry [mlekomierze], lampy elektronowe
próżniowe [radio], lampy elektronowe wzmacniające, lampy elektro‑
nowe z termokatodą [radio], liczniki gęstości osnowy, liczniki obro‑
tów, logi [instrumenty pomiarowe], łączniki elektryczne, maszty
do anten bezprzewodowych, materiały na przewody instalacji elek‑
trycznych, meble laboratoryjne, miarki [przyrządy miernicze], mier‑
niki pojemności, mierniki [przyrządy pomiarowe], mikrofony, mikro‑
metry, mikroprocesory, modemy, monitory ekranowe, monitory
[hardware komputerowy], monitory [programy komputerowe], na‑
dajniki sygnałów elektronicznych, nadajniki [telekomunikacja], no‑
śniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, obwo‑
dy drukowane, ograniczniki [elektryczność], omomierze [omometry],
oporniki elektryczne [rezystory], oprogramowanie komputerowe,
nagrane, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, płytki
krzemowe [obwody scalone] półprzewodnikowe, płyty do akumula‑
torów elektrycznych, półprzewodniki, procesory [centralne jednostki
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przetwarzania], programy komputerowe nagrane, programy kompu‑
terowy [software ładowalny], programy sterujące komputerowe, na‑
grane, prostowniki prądu, przekaźniki elektryczne, przełączniki elek‑
tryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przetwornice
elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody elektryczne, prze‑
wody magnetyczne, przyrządy pomiarowe, pulpity rozdzielcze [elek‑
tryczność], puszki przełącznikowe [elektryczność], radia [aparaty ra‑
diowe] [odbiorniki radiowe], reduktory [elektryczność], skrzynki
do przyłączy [elektryczność], skrzynki na baterie, skrzynki rozdziel‑
cze [elektryczność], maszyny i urządzenia do sondowania, sondy
do celów naukowo‑badawczych, sondy [radarowe lub ultradźwięko‑
we], sprzęgacze [urządzenia przetwarzania danych], sprzęt dla korzy‑
stania z telefonu bez użycia rąk, sprzęt radiotelefoniczny, sterowanie
zdalne procesami przemysłowymi (instalacje elektryczne do-), stoliki
miernicze [przyrządy geodezyjne], styki elektryczne, styki elektrycz‑
ne z metali szlachetnych, symulatory do sterowania i kontroli, syreny,
szafki na głośniki, szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice połączeń,
tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektrycz‑
ność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace labora‑
toryjne, tachometry, taksometry, termostaty, transformatory elek‑
tryczne, tranzystory [elektronika], tuleje złączowe do kabli
elektrycznych, tworniki [elektryczność], układy scalone, urządzenia
antyinterferencyjne [elektryczność], urządzenia diagnostyczne
‑nie do celów medycznych, urządzenia do analizy inne niż do celów
medycznych, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia
do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządze‑
nia do ważenia, urządzenia do wyważania, urządzenia do zdalnego
sterowania, urządzenia do zgrzewania opakowań z tworzyw sztucz‑
nych, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy
optyczne, urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządze‑
nia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej czę‑
stotliwości, wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki ciśnienia [reje‑
stratory ciśnienia], wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku],
wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elek‑
trycznych, wskaźniki temperatury, wskaźniki [elektryczność], wykry‑
wacze [detektory], wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie stero‑
wane, wzmacniacze, zaciski przewodów [elektryczność], zawory
elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], aparatura
elektrodynamiczna do zdalnego sterowania sygnałami, zegary kon‑
trolne [czasomierze rejestrującej], zespoły nadawcze [telekomunika‑
cja], złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złącza
[elektryczność], złączki [elektryczność], 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospo‑
darczej, prace biurowe, w tym w szczególności: badania marketingo‑
we, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, edytorskie usłu‑
gi w dziedzinie reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie, agencje
informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, anali‑
za kosztów, maszynopisanie, sondaże opinii, poszukiwania w zakre‑
sie patronatu, usługi porównywania cen, powielanie dokumentów,
public relations, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek,
druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń rekla‑
mowych, analizy rynku, badania rynku, usługi sekretarskie, sortowa‑
nie danych w bazach komputerowych, publikowanie tekstów spon‑
sorowanych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlo‑
wych lub reklamowych, edycja tekstów, reklama telewizyjna, tworze‑
nie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materia‑
łów reklamowych, kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru],
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, or‑
ganizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wystawy
handlowe, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, zestawienia statystyczne, 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: analizy systemów kompu‑
terowych, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki,
elektroniczna konwersja danych lub programów, inżynieria technicz‑
na, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, programowanie komputerów, kontrola ja‑
kości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
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odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja oprogramowa‑
nia komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kom‑
puterowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konser‑
wacja i naprawa oprogramowania komputerowego, poszukiwania
[analizy, pomiary], powielanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicz‑
nych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, two‑
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wynaj‑
mowanie [udostępnianie] zasobów serwerów [sieci komputerowe],
wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania kom‑
puterowego, wypożyczanie serwerów [hosting].

(111) 294928
(220) 2016 03 30
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) EURO‑GOAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) euro‑goal
(540)

(210) 454296

Kolor znaku: żółty, niebieski, ciemnoniebieski, czarny, jasnożółty
(531) 01.01.05, 01.17.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 294929
(220) 2016 03 30
(151) 2016 12 15
(441) 2016 07 04
(732) EURO‑GOAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) OLI‑ OLI
(540)

(210) 454297

Nr 8/2017

(540) TEATRALNA NAGRODA MUZYCZNA IM. JANA KIEPURY
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, ciemnoróżowy
(531) 02.01.01, 02.01.05, 03.07.11, 09.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, 16 afisze,
plakaty, albumy, fotografie, 35 badania marketingowe, rozpowszech‑
nianie materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, bro‑
szur, druków, plakatów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
uaktualnienie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamo‑
wych i sponsorowanych, produkcja filmów reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reklamowe świadczo‑
ne za pomocą radia, telewizji, prasy, Internetu, publikacje multime‑
dialne i internetowe, usługi impresariów w działalności artystycznej,
usługi w zakresie promocji spektakli oraz wydawnictw związanych
z teatrem, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie
konkursów rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie przyjęć, usługi z zakresu
kompozycji muzycznych, nagrywanie filmów, organizowanie spek‑
takli (impresariat), pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż
reklamowych, produkcja przedstawień teatralnych, publikowanie
elektroniczne on‑line nie do pobrania, rozrywka, informacje o roz‑
rywce, rozrywka (widowiska), sale koncertowe, realizacja spektakli,
wystawianie spektakli na żywo, prezentacja spektakli taneczno
‑teatralnych, usługi prezenterów muzyki, produkcja filmów innych
niż reklamowe, organizowanie spotkań teatralnych, spotkań muzycz‑
nych i innych w dziedzinie kultury i sztuki, usługi orkiestry .
(111) 294932
(220) 2016 04 21
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) ZIELIŃSKI ROMAN, Osiek, PL.
(540) WSZYSTKIE PRZYPRAWY ŚWIATA
CATERING DETAL
(540)

(210) 455288
ROMAN

ZIELIŃSKI

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 294930
(220) 2016 04 15
(210) 454870
(151) 2017 01 02
(441) 2016 08 29
(732) ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) ŻS ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.05, 24.11.07
(510), (511) 39 przewożenie ładunków, cumowanie statków, wy‑
najmowanie statków, transport statkami, łodziami, rejsy statkami
wycieczkowymi, transport rzeczny, transport pasażerski, transport
barkami, rezerwacja transportu, pośrednictwo w transporcie, infor‑
macja o transporcie, zwiedzanie turystyczne, agencje turystyczne,
organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, organizowanie
wycieczek morskich, fracht (przewóz towarów), pośrednictwo frach‑
towe, magazynowanie, usługi nawigacji, pilotaż, transport podróż‑
nych, składowanie towarów, spacerowe rejsy statkami.
(111) 294931
(220) 2016 04 19
(210) 455173
(151) 2016 12 12
(441) 2016 08 16
(732) MAZOWIECKI TEATR MUZYCZNY IM. JANA KIEPURY
W WARSZAWIE, Warszawa, PL.

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, czarny, czerwony, biały,
niebieski, żółty
(531) 03.01.01, 03.01.25, 26.01.04, 26.01.15, 01.01.03, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 warzywa suszone, 30 przyprawy, pieprz naturalny,
ziele angielskie, gałka muszkatołowa, szafran, herbaty ziołowe inne
niż do celów leczniczych, herbaty owocowe, herbaty aromatyzowa‑
ne inne niż do celów leczniczych, 31 migdały, świeże orzechy, nie‑
przetworzone orzechy jadalne, orzechy kokosowe, orzechy laskowe,
orzechy pistacjowe świeże, surowe orzechy, orzechy włoskie, 39 pa‑
kowanie wszelkich produktów.
(111) 294933
(220) 2016 04 21
(151) 2017 01 23
(441) 2016 06 20
(732) GRZEŚKO DANIEL INFODETECT, Lublin, PL.
(540) SpyEcler
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11

(210) 455333
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(510), (511) 9 oprogramowanie telefonii komputerowej, oprogramo‑
wanie do pobrania, oprogramowanie do telefonów komórkowych,
oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, opro‑
gramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, komputero‑
we oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, opro‑
gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania komunikacji.

(111) 294934
(220) 2016 05 04
(210) 455929
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 29
(732) DUK JANUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE DJUK, Łódź, PL.
(540) DJUK
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 294935
(220) 2016 04 28
(210) 455697
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 12
(732) CIECHANOWICZ BARBARA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO‑USŁUGOWE BARBARA CIECHANOWICZ, Dołuje, PL.
(540) DEIN ZAUN
(540)

(111) 294936
(220) 2015 09 10
(210) 446804
(151) 2016 12 16
(441) 2015 12 21
(732) NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Brawerafast
(510), (511) 5 suplementy diety i inna żywność dietetyczna do celów
leczniczych, suplementy poprawiające kondycję i wytrzymałość, od‑
żywki wzmacniające do celów’ leczniczych, preparaty parafarmaceu‑
tyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów
leczniczych, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne wita‑
miny i mikroelementy, dodatki uzupełniające do żywności o działa‑
niu leczniczym, preparaty ziołowe, napary i herbatki lecznicze, leki
dla ludzi, leki pomocnicze, leki w płynie, tabletki do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych.
(111) 294937
(220) 2015 09 10
(210) 446805
(151) 2016 12 16
(441) 2015 12 21
(732) NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Asystofast
(510), (511) 5 suplementy diety i inna żywność dietetyczna do celów
leczniczych, suplementy poprawiające kondycję i wytrzymałość, od‑
żywki wzmacniające do celów leczniczych, preparaty parafarmaceu‑
tyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów
leczniczych, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne wita‑
miny i mikroelementy, dodatki uzupełniające do żywności o działa‑
niu leczniczym, preparaty ziołowe, napary i herbatki lecznicze, leki
dla ludzi, leki pomocnicze, leki w płynie, tabletki do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych.
(111) 294938
(220) 2016 03 25
(151) 2017 02 06
(441) 2016 07 04
(732) PROXIN OGRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Nowe Ogrody
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, żółty
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.18,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały
metalowe do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne,
liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyro‑
by ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce),
belki metalowe, belki stropowe metalowe, bramy metalowe, drzwi
metalowe, metalowe furtki obrotowe nieautomatyczne, konstrukcje
metalowe, konstrukcje metalowe stosowane w budownictwie, kon‑
strukcje stalowe stosowane w budownictwie, materiały konstrukcyj‑
ne metalowe, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone,
metalowe gałki jako uchwyty, metalowe pokrycia ścian stosowane
w budownictwie, ogrodzenia metalowe, palisady jako ogrodzenia
metalowe, płyty do drzwi, metalowe, pokrycia metalowe ścian stoso‑
wane w budownictwie, pręty ogrodzeniowe metalowe, rolety ze sta‑
li, słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne, słupy metalowe,
stal lana, stal lub surówka, stal surowa lub półprzetworzona, stalowe
arkusze, blachy, stopy metali nieszlachetnych, stopy stali, stropy me‑
talowe, szkielety ramowe konstrukcji metalowych stosowane w bu‑
downictwie, szklarnie przenośne metalowe, ścianki z pali, metalowe,
urządzenia do otwierania drzwi, nieelektryczne, metalowe zasuwy
do drzwi, zawiasy metalowe, 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe,
żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne. optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfro‑
wych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza‑
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do ga‑
szenia ognia, czujniki, ogrodzenia zelektryfikowane, .
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(210) 454123

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 05.01.16, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomo‑
ściami, agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, pośred‑
nictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego,
wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych, handlowych,
doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych związanych
z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, wycena majątku nieru‑
chomego, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, 37 usługi
budowlane i instalacyjne w zakresie budowy, przebudowy, remon‑
tów, rozbiórek i konserwacji: budynków mieszkalnych, niemieszkal‑
nych, obiektów specjalistycznych, obiektów przemysłowych i spor‑
towych, przygotowywania terenu pod budowę, roboty ziemne,
zabezpieczające, specjalistyczne fundamentowanie i wzmacnianie
gruntu, wiercenie szybów, wiercenie studni i ujęć wodnych, usługi
w zakresie wykończeniowych robót budowlanych wewnętrznych
i zewnętrznych, montaż elementów i kompletnych konstrukcji sta‑
lowych, roboty podpowierzchniowe, usługi instalacyjne w zakresie
budowy, przebudowy, remontów i konserwacji wewnętrznych i ze‑
wnętrznych sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych, elektroener‑
getycznych, telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodo‑
wych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych oraz
instalacji specjalistycznych, doradztwo budowlane, 42 usługi projek‑
towe i projektowo‑konstrukcyjne z zakresu budownictwa, architek‑
tury i urbanistyki, opinie, ekspertyzy z zakresu budownictwa, usługi
opracowania projektów technicznych, dekoracja wnętrz.
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(111) 294939
(220) 2016 07 05
(210) 458624
(151) 2017 01 11
(441) 2016 09 26
(732) NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Neuronaxin
(510), (511) 5 leki weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, su‑
plementy lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy odżywcze
do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy witaminowe i mine‑
ralne dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domo‑
wych w postaci przekąsek, dodatki odżywcze do żywności dla zwie‑
rząt, do celów medycznych, preparaty i substancje weterynaryjne,
preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, dietetyczne
substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, dietetyczna
żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, 31 karmy i pa‑
sze dla zwierząt, produkty spożywcze dla zwierząt, wzbogacane sub‑
stancje odżywcze dla zwierząt.
(111) 294940
(220) 2016 07 05
(210) 458625
(151) 2016 12 23
(441) 2016 08 29
(732) NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Immunoxan
(510), (511) 5 leki weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, su‑
plementy lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy odżywcze
do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy witaminowe i mine‑
ralne dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domo‑
wych w postaci przekąsek, dodatki odżywcze do żywności dla zwie‑
rząt, do celów medycznych, preparaty i substancje weterynaryjne,
preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, dietetyczne
substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, dietetyczna
żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, 31 karmy i pa‑
sze dla zwierząt, produkty spożywcze dla zwierząt, wzbogacane sub‑
stancje odżywcze dla zwierząt.
(111) 294941
(220) 2007 01 29
(210) 320701
(151) 2017 06 30
(441) 2007 05 14
(732) SMEULDERS PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Infinity
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 okleiny ze stali malowanej proszkowo i nierdzewnej,
20 barki ruchome, bambusowe zasłony, stojaki niemetalowe do be‑
czek, meble biurowe, meble kuchenne, meble wypoczynkowe, me‑
ble łazienkowe, meble dziecięce, ruchome bufety, niemetalowe sto‑
jaki do butelek, dekoracje przestawne, dozowniki stałe do ręczników
niemetalowe, drabiny z drzewa lub tworzyw sztucznych, niemetalo‑
wy osprzęt do drzwi, niemetalowe klamki do drzwi, drzwi do mebli,
dybie niemetalowe, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, figurki, statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucz‑
nych, gabloty, fotele, ramki do obrazów, niemetalowe haki do zasłon,
poroża zwierząt, kadzie niemetalowe, karimaty, karnisze do zasłon,
osłony do kominków, komody, niemetalowe kosze, kredensy, kształt‑
ki na ramy obrazów, kwietniki, lustra, ławy, meble metalowe, meble
szkolne, ramy do obrazów, niemetalowe kije do szczotek, pokrowce
na odzież, niemetalowe stojaki na odzież, tablice korkowe, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, parawany, poduszki, poduszki
dla zwierząt domowych, półki biblioteczne, półki magazynowe, po‑
ściel, oprócz bielizny pościelowej, przewijaki, pulpity do pracy w po‑
zycji stojącej, rolety okienne wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne z liste‑
wek, rolety papierowe, rolki do zasłon, sienniki, stoliki pod komputer,
stoły pokojowe, taborety, wieszaki na ubrania, uchwyty do wanny
niemetalowe, zasłony bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików,
akcesoria dekoracyjne z wikliny, materiały z tworzyw sztucznych
przeznaczone do oklejania wyrobów stolarskich, elementy wystro‑
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ju wnętrz wykonane z tkanin tapicerskich, 35 sprzedaż mebli biuro‑
wych, sklepowych, sanitarnych, szkolnych, dla niepełnosprawnych,
aptecznych, specjalistycznych, ogrodowych, mieszkaniowych, sprze‑
daż wyposażeń wnętrz, wyrobów z ceramiki sanitarnej i przemysło‑
wej, sprzedaż wyrobów z aluminium, miedzi, mosiądzu, sprzedaż
wyrobów ze szkła klejonego, hartowanego, giętego, szlifowanego,
sprzedaż wyrobów z gipsu, korka, sprzedaż wyrobów z materia‑
łów tekstylnych, 42 usługi wstępnej i pełnej aranżacji‑wizualizacji
wnętrz, doradztwo projektowe i techniczno‑produkcyjne, prowa‑
dzenie nadzoru produkcyjnego jako inspekcja techniczna, realizacja
projektów wykonawczych w zakresie projektowania wnętrz, realiza‑
cja dokumentacji produkcyjnych projektów technicznych w zakresie
projektowania wnętrz, realizacja opracowań projektów technicznych
w zakresie projektowania wnętrz.

(111) 294942
(220) 2008 09 04
(210) 345719
(151) 2016 05 31
(441) 2008 12 08
(732) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) ”Nasza klasa”
(510), (511) 16 książki, podręczniki, czasopisma (periodyki) i inne pu‑
blikacje.
(111) 294943
(220) 2009 02 25
(151)		
(441) 2009 06 08
(732) GOLD DROP Sp. z o.o., Limanowa, PL.
(540) Dix
(540)

(210) 352592

Kolor znaku: czerwony, niebieski, srebrzysto‑szary, czarny,
kremowy, jasnobrązowy, biały
(531) 02.01.01, 02.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 artykuły chemii gospodarczej w postaci płynów,
mleczka, proszku, żelu, pasty do mycia naczyń kuchennych wykona‑
nych ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych, kosmetyki samochodo‑
we, materiały, środki ścierne i polerujące, środki do usuwania farby,
lakieru, kamienia kotłowego, rdzy, środki do czyszczenia rur instala‑
cyjnych, preparaty do odtłuszczania, pasty, środki do mebli, podłóg,
skór, materiałów skóropodobnych, karoserii pojazdów.
(111) 294944
(220) 2011 03 22
(210) 383028
(151) 2017 06 30
(441) 2011 07 04
(732) STOWARZYSZENIE POLSKI KLUB BIZNESU, Warszawa, PL.
(540) POLSKI KLUB BIZNESU
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 03.07.01, 03.07.02, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama osób trzecich, a także prowadzenie intere‑
sów osób trzecich, prowadzenie agencji reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych,
kinowych, reprodukcja dokumentów i dokumentacji, organizowanie
aukcji i wystaw w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie
negocjacji, prokura, usługi menadżerskie, usługi badania rynku,
pośrednictwo handlowe w zakresie kojarzenia kontrahentów, orga‑
nizowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, artystyczną, kul‑
turalną, naukową, muzyczną, informacyjną, sportową, pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej, artystycznej,
z dziedziny kultury, naukowej, muzycznej, informacyjnej, sportowej,
kosztorysowanie, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni han‑
dlowych, usługi przedstawicielstwa firm zagranicznych na Polskę,
organizowanie pokazów o charakterze handlowym i reklamowym,
41 organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym,
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naukowym, muzycznym, informacyjnym, sportowym, rekreacyjnym,
organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, kursów edukacyj‑
nych, kursów korespondencyjnych, publikowanie książek i wydaw‑
nictw o charakterze nie reklamowym, organizowanie wyjazdów
edukacyjnych, usługi reportażu, produkcja filmów, audycji, organi‑
zowanie konkursów tematycznych, koncertów, wystaw, pokazów ar‑
tystycznych, prelekcji naukowych, wykładów, spotkań biznesowych,
ustanawianie i wręczanie nagród za zasługi, za pracę, za działalność,
43 prowadzenie hoteli, restauracji, barów, stołówek, barów szybkiej
obsługi, kawiarni, restauracji samoobsługowych, zajazdów, usługi
gastronomiczne, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dosta‑
wa potraw na zamówienie.

(111) 294945
(220) 2011 04 04
(210) 383558
(151) 2017 06 30
(441) 2011 07 18
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Rodzinka
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony, żółty, zielony, bordowy,
granatowy
(531) 02.07.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały piśmienne i formularze drukowane, karty
kredytowe z kartonu nie będące nośnikami danych, karty z tektury
lub z kartonu nie będące nośnikami danych i stosowane w związku
z projektami promocyjnymi, materiały instruktażowe i szkoleniowe,
36 usługi finansowe, obsługa kart kredytowych i debetowych, infor‑
macja finansowa, finansowanie sprzedaży ratalnej, emisja żetonów
i kuponów wartościowych, emisja kart kredytowych i debetowych,
doradztwo i konsultacje dotyczące wszystkich w/w usług, 41 prowa‑
dzenie loterii.
(111) 294946
(220) 2011 04 04
(210) 383560
(151) 2017 06 30
(441) 2011 07 18
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Rodzinka KARTA SENIORA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony, zielony, żółty, bordowy,
granatowy
(531) 02.07.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały piśmienne i formularze drukowane, karty
kredytowe z kartonu nie będące nośnikami danych, karty z tektury
lub z kartonu nie będące nośnikami danych i stosowane w związku
z projektami promocyjnymi, materiały instruktażowe i szkoleniowe,
36 usługi finansowe, obsługa kart kredytowych i debetowych, infor‑
macja finansowa, finansowanie sprzedaży ratalnej, emisja żetonów
i kuponów wartościowych, emisja kart kredytowych i debetowych,
doradztwo i konsultacje dotyczące wszystkich w/w usług, 41 prowa‑
dzenie loterii.
(111) 294947
(220) 2011 09 19
(151) 2016 12 01
(441) 2012 01 02
(732) SADKIEWICZ JÓZEF, Bydgoszcz, PL.
(540) bio AKTYWNY

(210) 390380
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(540)

Kolor znaku: zielony, biały, pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 chleb, mąka, produkty zbożowe, 32 wody, napoje,
soki, syropy, 41 nauczanie, kształcenie, działalność dydaktyczno
‑szkoleniowa, poradnictwo zawodowe, organizowanie prowadzenie
i obsługa: kursów, szkoleń, konferencji, kongresów, sympozjów, zjaz‑
dów, konkursów, wystaw edukacyjnych, publikacja tekstów, książek.
(111) 294948
(220) 2012 09 06
(210) 404557
(151) 2016 11 30
(441) 2012 12 17
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
(540) FAIRY JENNY JENNY &
(540)

Kolor znaku: czarny, beżowy
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry, takie jak: aktówki, etui
na klucze, paski, plecaki, portmonetki, portfele, teczki, torebki, tor‑
by podróżne, uprzęże, walizki, nie ujęte w innych klasach, parasolki,
25 ubrania, buty, nakrycia głowy.
(111) 294949
(220) 2013 05 02
(210) 413778
(151) 2017 02 02
(441) 2013 08 19
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) FAMILY POINT
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubez‑
pieczenia, usługi finansowe, bankowość, usługi w zakresie majątku
nieruchomego: wynajem i najem lokali, doradztwo w zakresie wynaj‑
mu lokali, zarządzanie nieruchomościami, ubezpieczanie nierucho‑
mości, wsparcie finansowania nieruchomości, 41 nauczanie, kształ‑
cenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi tymczasowego zakwaterowania, 44 usłu‑
gi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody
dla ludzi i zwierząt: salony piękności dla ludzi, salony piękności dla
zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem:
układanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, pie‑
lęgnacja trawników, układanie i wykonywanie wieńców, 45 usługi
prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trze‑
cie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób: usługi detek‑
tywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości,
usługi pogrzebowe, biura rzeczy znalezionych, usługi nawiązywania
kontaktów, pisanie prywatnych listów, opieka nad zwierzętami do‑
mowymi, usługi w zakresie lobbingu politycznego, usługi w zakresie
przypominania, usługi eskorty, usługi ślubne, usługi w zakresie za‑
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 294950
(220) 2013 12 09
(210) 422422
(151) 2017 02 08
(441) 2014 03 31
(732) W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) W INVESTMENTS
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospo‑
darczą, usługi w zakresie zarządzania i administrowania biznesem,
czynności biurowych, administrowanie działalnością gospodarczą,
prace biurowe, analizy rynkowe, usługi marketingowe, usługi w zakresie
badania opinii rynku, usługi w zakresie zarządzania centrum informacyj‑
nym, publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe z wykorzy‑
staniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych,
multimedialnych i internetowych, dystrybucja materiałów reklamo‑
wych, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, prowadzenie baz danych klientów instytucji finansowych,
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prowadzenie księgowości, wycena działalności gospodarczej, audyt
przedsiębiorstw, sondaże opinii publicznej, 36 doradztwo w sprawach
finansowych, śledzenie i analizowanie rynku finansowego, inwestycje
kapitałowe, tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i eme‑
rytalnymi oraz reprezentowanie uczestników funduszy wobec osób
trzecich, gromadzenie funduszy od indywidualnych inwestorów, sprze‑
daż jednostek uczestnictwa (udziałów) w funduszach inwestycyjnych
i emerytalnych, inwestowanie powierzonego kapitału, zgromadzonego
w jednym lub wielu specjalnie do tego celu utworzonych funduszach
o różnym przeznaczeniu, analizy i opinie finansowe w szczególności
w zakresie zarządzania i inwestowania kapitału w funduszach inwesty‑
cyjnych i emerytalnych, prowadzenie działalności maklerskiej, zawiera‑
nie umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
zawieranie umów ubezpieczenia, zawieranie umów o prowadzenie ra‑
chunków bankowych, świadczenie usług gospodarczych, finansowych
i administracyjnych zawartych w tej klasie, w szczególności na rzecz
spółek inwestycyjnych, banków i innych instytucji finansowych, wyko‑
nywanie czynności powierniczych, tworzenie i zarządzenie funduszami,
świadczenie usług zawartych w tej klasie na rzecz klientów instytucji
finansowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, banków, zakła‑
dów i towarzystw ubezpieczeń, prowadzenie działalności inwestycyj‑
nej, wykonywanie czynności bankowych, działalność ubezpieczeniowa,
usługi administrowania nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieru‑
chomym, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawy nierucho‑
mości, finansowanie nieruchomości, pośrednictwo w sprawach mająt‑
ku nieruchomego, wycena nieruchomości, pośrednictwo i doradztwo
związane z kupnem, sprzedażą i najmem nieruchomości, takich jak:
mieszkania, powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowe i produk‑
cyjne, powierzchnie magazynowe, grunty, zarządzanie majątkiem nie‑
ruchomym, agencje nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, wynajem
mieszkań i pomieszczeń biurowych, usługi konsultingowe w tej dziedzi‑
nie, analizy finansowe, 45 badania prawne.

(111) 294951
(220) 2016 07 14
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) K2BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) K2 biznes nowa energia dla biznesu
(540)

(210) 459095

Kolor znaku: czerwony, szary, grafitowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.07, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, badania mar‑
ketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności go‑
spodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadze‑
nia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo dotyczące organizowania działalności go‑
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, orga‑
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi do‑
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 42 usługi doradcze
w dziedzinie technologii.
(111) 294952
(220) 2016 08 02
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 26
(732) Calleja Sergio, Warszawa, PL.
(540) fruttalina
(540)

(210) 459865

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 aromatyzowane napoje gazowane, bazy do koktajli bez
alkoholu, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządza‑
nia napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owoco‑
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wych, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu (inne niż do użytku
medycznego), bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napo‑
je gazowane aromatyzowane herbatą, bezalkoholowe napoje na bazie
miodu, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje
słodowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalko‑
holowe wyciągi z owoców, bezalkoholowy gazowany napój imbirowy,
bezalkoholowy jabłecznik, bezalkoholowy poncz cynamonowy z su‑
szoną persymoną (sujeonggwa), bezalkoholowy poncz ryżowy (sikhye),
bezmleczne substytuty mleka jako napoje, brzeczka piwna, brzeczka
słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cola, cydr bezalkoho‑
lowy, czarne piwo (piwo ze słodu palonego), sfermentowany napój z fa‑
soli douzhi, drinki na bazie piwa, ekstrakty chmielowe do sporządzania
napojów, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, ekstrakty z moszczu nie‑
sfermentowanego, esencje do produkcji napojów, esencje do wytwa‑
rzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych,
esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej (nie w postaci olej‑
ków eterycznych), gazowana woda mineralna, gazowane soki owoco‑
we, gazowany napój cytrynowy (o lekko gorzkim smaku), imitacja piwa,
indyjskie piwa jasne ale (IPA), koktajle bezalkoholowe, koktajle jako
bezalkoholowe napoje owocowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe,
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty
do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych,
korzenne piwa, kwas chlebowy jako napoje bezalkoholowe, lemoniada,
syropy do lemoniady, likiery bezalkoholowe, preparaty do sporządzania
likierów, mieszane soki owocowe, mieszanki do sporządzania napojów
sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych,
mineralizowane piwa, wody mineralne jako napoje, mleko kokosowe
do stosowania jako napój, mleko migdałowe [napój], mleko orzechowe
jako napoje bezalkoholowe, moszcz, moszcz konserwowany, niesfer‑
mentowany, mrożone napoje gazowane, mrożone napoje owocowe, na‑
pój gazowany o smaku waniliowym, napój imbirowy, napój z gotowane‑
go ziarna jęczmienia z sokiem cytrynowym, napój z gotowanego ziarna
jęczmienia z sokiem pomarańczowym, napój z soku cytrynowego z cu‑
krem, napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, napoje bez‑
alkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe o smaku piwa,
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o sma‑
ku kawy, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla
sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje
energetyzujące, napoje energetyzujące (nie do celów medycznych), na‑
poje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie
wody, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotonicz‑
ne (nie do celów medycznych), napoje mrożone na bazie owoców, napo‑
je na bazie coli, napoje na bazie owoców, napoje na bazie owoców lub
warzyw, napoje na bazie piwa, napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż
substytuty mleka, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, na‑
poje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soku z czer‑
wonego żeń‑szenia, napoje na bazie z soku winogron, napoje na bazie
wędzonych śliwek, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z her‑
baty, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje owocowe,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe niealkoholowe, na‑
poje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, na‑
poje półmrożone, napoje serwatkowe, napoje składające się z mieszanki
soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacone prote‑
inami, syropy do napojów, napoje typu kola jako napoje bezalkoholowe,
napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje warzywne, na‑
poje witaminizowane, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi,
napoje z guaraną, napoje z sokiem ananasowym, napoje z soku aloesu,
napoje z soku jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego, napoje
z soku wiśniowego, napoje z soku malinowego, napoje z soku banano‑
wego, napoje z soku brzoskwiniowego, napoje z soku marchwiowego,
napoje z soku cytrynowego, napoje z soku warzywnego, bezalkoholo‑
we, napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe, napoje zawierające
głównie soki owocowe, niegazowane napoje bezalkoholowe, orszada,
bezalkoholowe napoje z soków owoców, owocowe nektary, bezalko‑
holowe, pastylki do napojów gazowanych, piwa o malej zawartości
alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produk‑
ty piwowarskie, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne
jasne, piwo pszeniczne, piwo słodowe, sok z pomidorów jako napój,
poncz bezalkoholowy, poncz owocowy, bezalkoholowy, porter [rodzaj
mocnego, ciemnego piwa], preparaty do produkcji napojów, preparaty
do produkcji wody gazowanej, preparaty do sporządzania likierów, pre‑
paraty do wytwarzania wody mineralnej, proszki do produkcji napojów
bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane
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do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, proszki stoso‑
wane do sporządzania napojów na bazie owoców, przetworzony chmiel
do produkcji piwa, ramune [japońskie napoje gazowane], napoje bezal‑
koholowe z sarsaparilla, serwatka [napoje], shandy jako napój składający
się z piwa i lemoniady, skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, smakowa woda mineralna,
sok grejfrutowy, sok pomarańczowy, sok pomidorowy [napoje], sok wi‑
nogronowy, sok z czarnej porzeczki, sok z granatów, sok z guawy, sok
z mango, sok z melona, sok jabłkowy, sok brzoskwiniowy, sok wiśniowy,
sok groszkowy, sok malinowy, sok wieloowocowy, sok bananowy, sok
marchwiowy, sok ananasowy, soki, soki aloesowe, soki gazowane, soki
owocowe do użytku jako napoje, soki warzywne, soki warzywne [napo‑
je], sorbety [napoje], sorbety w postaci napojów, stout [rodzaj mocne‑
go, ciemnego piwa], syrop do lemoniady, syrop słodowy do napojów,
syrop z czarnej porzeczki, syrop z soku limonki, syropy do napojów,
syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do produkcji lemonia‑
dy, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy
do sporządzania na bazie serwatki, syropy do sporządzania smakowych
wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania
napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe],
tonik zawierający chininę, toniki [napoje nielecznicze], warzywne na‑
poje typu smoothie, wina bezalkoholowe, wino jęczmienne jako piwo,
moszcz winogrona, niesfermentowany, woda, woda aromatyzowana,
woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda gazo‑
wana [woda sodowa], woda gazowana wzbogacona witaminami [napo‑
je], woda kokosowa jako napój, woda kokosowa [napój], woda litowa,
woda mineralna, woda mineralna [napoje], produkty do wytwarzania
wody mineralnej, woda [napoje], woda niegazowana, woda pitna, woda
pitna butelkowana, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, woda
wzbogacona odżywczo, woda z lodowca, woda źródlana, wody, wody
gazowane, wody mineralne (nielecznicze), wyciągi do sporządzania na‑
pojów, zagęszczony pomarańczowy sok owocowy .

(111) 294953
(220) 2016 09 07
(210) 461193
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) ROSTKOWSKA JOLANTA MARIA, Warszawa, PL.
(540) BUILD YOUR MEMORY LIFE
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 papier, druki, materiały biurowe, broszury, gazety,
magazyny, książki, fotografie, 35 usługi agencji reklamowych, re‑
klamy radiowej, telewizyjnej i internetowej, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 38 usługi emisji radiowej, usługi
emisji telewizyjnej, transmisja programów telewizyjnych, przesyła‑
nia informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem termi‑
nali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie Internetu
związane ze zbieraniem i przekazywaniem wiadomości, informacji
tekstowych i obrazowych, internetowy serwis informacyjny, usługi
poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne, 40 drukowanie,
wywoływanie zdjęć i filmów, powielanie nagrań audio i video.
(111) 294954
(220) 2016 09 23
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) L‑TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) nous
(540)

(210) 461856

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji, odtwarzania
dźwięku i/lub obrazu, smartfony, urządzenia wideo, kamery wideo,

2871

cyfrowe rejestratory obrazu, wideorejestratory samochodowe, ka‑
mery samochodowe.

(111) 294955
(220) 2013 12 18
(151) 2017 06 30
(441) 2014 03 31
(732) PŁACZEK GRZEGORZ GPM, Kraków, PL.
(540) Moment
(540)

(210) 422984

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 fotografie, fotoreportaże.
(111) 294956
(220) 2014 01 24
(210) 424026
(151) 2017 06 30
(441) 2014 05 12
(732) KONSORCJUM BIURO KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) KBK
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, tektura i wyroby z tych materiałów
do pakowania zawarte w tej klasie, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania zawarte w tej klasie, koszyki, pojemniki, pudełka,
pudła: klapowe, fasonowe, skrzynki, tacki, torby, torebki, koperty,
woreczki, rożki do pakowania z papieru, tektury lub tworzyw sztucz‑
nych, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpie‑
czania w transporcie, opakowania do butelek z kartonu lub papieru,
podstawki pod kufle do piwa, torby na śmieci z papieru lub tworzyw
sztucznych, artykuły biurowe: biurowe urządzenia do dziurkowania
kart, cyrkle kreślarskie, linijki, ekierki, deski biurowe z klipsem, dziur‑
kacze, drukarki przenośne, gilotynki do papieru, gumki do ścierania,
holdery, identyfikatory, kleje do celów piśmiennych i do użytku do‑
mowego, korektory, noże do papieru, noże do tapet, nożyczki biuro‑
we, oklejarki do taśm, pinezki, segregatory na dokumenty, spinacze
biurowe, taśma klejąca, urządzenia do laminowania dokumentów
do użytku biurowego, zszywacze biurowe, zapinki, zszywki biurowe,
glina do modelowania, plastelina, modelina, zestawy do malowania,
farby dla dzieci, pędzle do malowania, artykuły biurowe z papieru,
tektury lub tworzyw sztucznych: teczki na dokumenty, pojemniki
na akta, torby i kartony okazjonalne, skorowidze, skoroszyty, artykuły
papiernicze: bloki, bloki rysunkowe, bloczki samoprzylepne, kokardy
papierowe, zeszyty, notesy, skorowidze, teczki, skoroszyty, papie‑
rowe wyroby poligraficzne: druki, faktury, foldery, informatory, in‑
strukcje, kalendarze, papiery firmowe, papier do drukarek kompute‑
rowych, poradniki, prospekty, skrypty, wizytówki, taśmy papierowe,
taśmy samoprzylepne, ulotki, wyroby promocyjno‑reklamowe z pa‑
pieru, tektury lub tworzyw sztucznych, czasopisma, gazety, książki,
kalendarze, pamiętniki, poradniki, prospekty, skrypty, wydawnictwa
periodyczne i nieperiodyczne, materiały szkoleniowe i instruktażo‑
we z wyjątkiem przyrządów, papier do pakowania, obrusy papiero‑
we, papierowe ręczniki, serwetki, papier toaletowy, przybory do pi‑
sania: długopisy, kredki, mazaki, ołówki, pióra jako artykuły biurowe,
etui na pióra, zestawy przyborów do pisania, podstawki do długopi‑
sów i ołówków, kasetki ozdobne na papeterię jako artykuły biurowe,
przybory szkolne, piórniki, temperówki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały dla artystów, maszyny do pisania i sprzęt biuro‑
wy z wyjątkiem mebli, czcionki drukarskie, matryce drukarskie.
(111) 294957
(220) 2009 07 03 K
(210) 424694
(151) 2015 01 16
(441) 2014 03 31
(732) SPIELO INTERNATIONAL GERMANY GMBH, LÜBBECKE, DE.

2872

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) SPHINX
(510), (511) 28 elektryczne i elektroniczne automaty rozrywkowe
uruchamiane na monety, automaty rozrywkowe, automaty do gier
i automaty loteryjne, elektryczne i elektroniczne aparaty do gier, roz‑
rywki i zabawy, aparatura do gier i rozrywek, automaty do gier loso‑
wych, wyżej wymienione automaty, maszyny i aparaty do pracy w sie‑
ci, 41 usługi dla kasyna, uruchamianie systemu kumulacji wygranej,
do którego podłączony jest jeden bądź więcej automatów do gry.
(111) 294958
(220) 2014 02 21
(151) 2016 06 15
(441) 2014 06 09
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mFinance France
(540)

(210) 425140

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, czerwony, czarny,
pomarańczowy, ciemnoczerwony, niebieski, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi, także przy wykorzystaniu technologii telein‑
formatycznych w tym portali społecznościowych, obejmujące: usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową oraz
w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi udzielania informacji
gospodarczych, informacji handlowych i porad, usługi opracowywa‑
nia prognoz ekonomicznych, zakładania i uczestniczenia w zakładaniu
banków i spółek handlowych, w imieniu osób trzecich, 36 emisja dłuż‑
nych papierów wartościowych, usługi bankowe i finansowe, usługi
bankowe i finansowe przy użyciu technik i technologii teleinforma‑
tycznych, usługi bankowe i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych
technik i technologii teleinformatycznych, działalność finansowa
i monetarna, świadczenie, także przy wykorzystaniu technologii te‑
leinformatycznych w tym portali społecznościowych, usług, które
obejmują usługi konsultacyjno‑doradcze w sprawach finansowych,
udzielanie informacji przeznaczonej dla odbiorców usług bankowych
o ich sytuacji finansowej, pomoc w zakresie gospodarowania finan‑
sami odbiorców usług bankowych, udzielanie informacji o możliwo‑
ściach korzystania z produktów i usług bankowych, opracowywanie
analiz finansowych, emisja i obsługa kart kredytowych i debetowych,
bonów, czeków podróżnych, emisja i obrót papierami wartościowymi,
sporządzanie wycen finansowych i pośrednictwo giełdowe, usługi in‑
westycyjne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, prowadzenie
rachunków bankowych, obsługa oraz przyjmowanie lokat termino‑
wych i wkładów oszczędnościowych, otwieranie akredytyw, udzie‑
lanie kredytów oraz pożyczek, prowadzenie transakcji finansowych
i elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośred‑
nictwa ubezpieczeniowego, usługi powiernicze i depozytowe, wymia‑
na walut, operacje wekslowe i czekowe, udostępnianie skrytek sejfo‑
wych, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, nabywanie
i zbywanie nieruchomości, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
udzielanie kredytów i pożyczek, udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenie
obsługi finansowej obrotów zagranicą, dokonywanie obrotu papie‑
rami wartościowymi oraz prowadzenie kont depozytowych papierów
wartościowych, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościo‑
wych, doradztwo bankowe i ubezpieczeniowe, prowadzenie działal‑
ności akwizycyjnej na rzecz funduszy emerytalnych, pełnienie funkcji
depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, administro‑
wanie funduszami na zlecenie organów państwowych i innych osób,
prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz reje‑
strów uczestników funduszy inwestycyjnych, przyjmowanie zleceń
nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub
certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, dokonywanie
zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, prowadzenie
skupu i sprzedaży wartości dewizowych, pośrednictwo w dokonywa‑
niu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.
(111) 294959
(220) 2014 08 11
(210) 432184
(151) 2017 06 30
(441) 2014 11 24
(732) KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA, Malewo, PL.
(540) K2‑Kan XXL
(510), (511) 19 rury i kształtki z tworzywa sztucznego do kanalizacji
strukturalne.
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(111) 294960
(220) 2014 09 11
(210) 433273
(151) 2016 10 25
(441) 2014 12 22
(732) MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) Mentor
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble i ich części w tym biblioteki, biurka, bufety,
drzwi do mebli, etażerki, fotele, gabloty meblowe, kanapy, komo‑
dy, kontuary, krzesła, leżaki, ławy, łóżka, łóżeczka dla niemowląt, łó‑
żeczka dziecięce, łóżka szpitalne, meble biurowe, dekoracyjne płyty
meblowe, półki meblowe, profile do ram, ściany meblowe, stoiska
wystawowe, stołki, stoły, szafki, toaletki, zabudowy ścian, witryny
meblowe, regały stojące i wiszące, meble uzupełniające, meble tapi‑
cerskie, meble skrzyniowe, meble ruchome (barki), regały bibliotecz‑
ne, meble pokojowe, meble kuchenne, meble szkolne, meble nieme‑
talowe, sofy, stoliki pod komputery, stoły i ich blaty, stoły do masażu,
stoły kreślarskie, stoły warsztatowe, szafki, szafki łazienkowe, szafki
na lekarstwa, szkatułki na biżuterię, taborety, toaletki meblowe, wóz‑
ki meblowe, zagłówki, meblowe, meble nadmuchiwane powietrzem,
meble na kartoteki, kredensy, kredensy kuchenne, meble metalowe,
półki biblioteczne, półki magazynowe, pulpity do pracy w pozycji
stojącej, szafki na akta.
(111) 294961
(220) 2015 05 28
(210) 442976
(151) 2017 02 22
(441) 2015 09 14
(732) ELMARK AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Elmatic
(510), (511) 37 usługi serwisowe i usługi montażu komputerów
oraz urządzeń peryferyjnych do komputerów oraz innych urządzeń
do przetwarzania danych, kompletacja komputerów oraz urządzeń
peryferyjnych do komputerów oraz innych urządzeń do przetwa‑
rzania danych, uruchamianie urządzeń do przetwarzania danych
z zakresu techniki komputerowej i automatyki przemysłowej wyko‑
rzystywanych do procesów przemysłowych, 41 szkolenia zawodowe
w zakresie obsługi i oprogramowania sterowników, paneli operacyj‑
nych, przemysłowych sieci komunikacyjnych oraz oprogramowania
wizualizacyjnego, 42 opracowywanie programów komputerowych
i projektowanie sieci komputerowych.
(111) 294962
(220) 2014 12 17
(210) 436931
(151) 2017 06 30
(441) 2015 03 30
(732) DSBJ GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EFS EUROPEJSKI FUNDUSZ SPORTOWY
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny, czerwony, żółty, zielony,
jasnoniebieski
(531) 21.03.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 analizy kosztów, doradztwo w zakresie zarządzania
personalnego, doradztwo w zakresie organizowania, zarządzania
i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowywanie zeznań
podatkowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemy‑
słowymi lub handlowymi, usługi związane z przenoszeniem przed‑
siębiorstw, wycena działalności handlowej, rekrutacja personelu,
usługi agencji public relations, sporządzanie sprawozdań rachunko‑
wych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wywiad gospodarczy, 36 doradztwo dla podmiotów prowa‑
dzących działalność gospodarczą w obszarze sportu i rekreacji w za‑
kresie finansowania bieżącej działalności oraz inwestycji w sporcie,
obrotu wierzytelnościami podmiotów sportowych, wykorzystania
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przez podmioty sportowe dostępnych na rynku form finansowania
dłużnego, factoringu i innych instrumentów finansowych, usługi
dotyczące administrowania nieruchomościami, usługi agencji kredy‑
towych, agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośred‑
nictwo giełdowe, usługi związane z pośrednictwem dotyczącym
świadczeń emerytalnych, pośrednictwo leasingowe, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, wycena nieruchomości, zarzą‑
dzanie majątkiem nieruchomym, 41 informacja o imprezach sporto‑
wych, kultura fizyczna, organizowanie zawodów sportowych, prowa‑
dzenie konferencji, szkoleń, seminariów, sympozjów, zjazdów.

(111) 294963
(220) 2015 03 11
(210) 440039
(151) 2017 02 16
(441) 2015 06 22
(732) ZHEJIANG MEORIENT COMMERCE & EXHIBITION INC.,
SHANGHAI, CN.
(540) CHINA HOMELIFE
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.25, 29.01.13
(510), (511) 16 katalogi, ulotki, odbitki i odwzorowania graficzne,
czasopisma, biuletyny, papierowe i/lub kartonowe opakowania
i materiały do pakowania amortyzujące i wyściełające, papier do pa‑
kowania, broszury, periodyki, fotografie drukowane, mapy, plakaty
reklamowe, plakaty oprawione, druki, drukowane rozkłady, prospek‑
ty, 35 rozpowszechnianie reklam i materiałów reklamowych: ulotek
reklamowych, broszur, ulotek i próbek reklamowych, udostępnianie
powierzchni reklamowej w periodykach, gazetach i czasopismach,
dystrybucja prospektów i próbek reklamowych, organizowanie wy‑
staw w dziedzinie biznesu i handlu, organizowanie wystaw i imprez
dla celów handlowych lub reklamowych, organizowanie targów
i wystaw dla celów komercyjnych lub reklamowych, organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw dla celów biznesowych, organizo‑
wanie i prowadzenie targów i wystaw dla celów reklamowych, or‑
ganizowanie wystaw i targów handlowych dla celów handlowych
lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw dla
biznesu i reklamy, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
dla celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, planowanie
i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji dla celów
ekonomicznych lub reklamowych, usługi promocji w biznesie, usługi
promocji sprzedaży, usługi promocji eksportu, handlowe usługi pro‑
mocyjne, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi promo‑
cji i reklamy, usługi w dziedzinie publicity i promocji, dystrybucja ma‑
teriałów promocyjnych, konsultacje w zakresie promocji w biznesie,
usługi reklamy, marketingu i promocji, konsultacje dotyczące pro‑
mocji sprzedaży, opracowywanie kampanii promocyjnych dla bizne‑
su, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, doradztwo w za‑
kresie promocji sprzedaży, promocja targów dla celów handlowych,
organizacja promocji z użyciem mediów audiowizualnych, pokazy
towarów dla celów promocyjnych, tworzenie tekstów reklamowych
i promocyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez marketingo‑
wo promocyjnych dla osób trzecich, usługi promocyjno‑reklamowe,
usługi reklamowe, konsultacje w dziedzinie reklamy, tworzenie
tekstów reklamowych, konsultacje dotyczące reklamy prasowej,
tworzenie materiałów reklamowych, usługi planowania w reklamie,
dostarczanie powierzchni reklamowej, wynajmowanie tablic rekla‑
mowych, wynajmowanie bilbordów reklamowych, leasing tablic
reklamowych, leasing bilbordów reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, wynajmowanie powierzchni reklamowej, produkcja
reklamowych materiałów wizualnych, publikacja materiałów rekla‑
mowych, 43 udostępnianie obiektów na wystawy, wynajmowanie
pomieszczeń wystawowych, wynajmowanie mebli na wystawy, udo‑
stępnianie sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu
na targi i wystawy.
(111) 294964
(220) 2015 03 13
(210) 440199
(151) 2017 02 01
(441) 2015 06 22
(732) KACPRZAK REMIGIUSZ ACTIVE STUDIO, Warszawa, PL.
(540) męski punkt
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, czarny
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybora‑
mi higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 41 nauka fryzjerstwa, semina‑
ria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, edukacja zawodowa
dla młodych ludzi, instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała organizo‑
wanie warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kur‑
sów szkoleniowych, seminaria edukacyjne w zakresie technik fry‑
zjerskich, 44 fryzjerstwo, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, usługi
fryzjera męskiego, męskie salony fryzjerskie, usługi salonów fryzjer‑
skich, usługi salonów fryzjersko
‑kosmetycznych, usługi męskich
salonów fryzjerskich, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza
kosmetyczna, depilacja woskiem, doradztwo dotyczące kosme‑
tyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w zakresie urody,
mycie włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, pielęgna‑
cja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, ścinanie
włosów, świadczenie usług przez salony piękności, usługi dorad‑
cze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody,
usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi farbowania włosów, usługi konsultacyjne
dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetycz‑
ne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgna‑
cji ciała, usługi obcinania włosów, usługi pedicure, usługi pielęgnacji
urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie
pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w za‑
kresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie usuwania
włosów, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi,
zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne
dla ciała, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi depilacyjne, usługi za‑
biegów pielęgnacji twarzy.
(111) 294965
(220) 2015 03 13
(210) 440222
(151) 2017 02 10
(441) 2015 06 22
(732) Techtronic Power Tools Technology Limited c/o AC (Macao
Commercial Offshore) Limited, Makau, MO.
(540) MILWAUKEE
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicz‑
nej wyrobów przemysłumetalowego, zwłaszcza narzędzi ręcznych
i elektronarzędzi, kompresorów, spawarek, akcesoriów samochodo‑
wych, narzędzi i sprzętu ogrodniczego, sprzętu oświetleniowego,
artykułów bhp, 37 naprawa, serwis, wynajem maszyn, narzędzi bu‑
dowlanych, pneumatycznych, elektrycznych, narzędzi ręcznych.
(111) 294966
(220) 2015 03 17
(210) 440340
(151) 2017 02 16
(441) 2015 07 06
(732) ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, LONDYN, GB.
(540) orange Liczy się to, co ważne dla Ciebie
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny
(531) 25.05.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy łączno‑
ściowe i telekomunikacyjne, aparaty i instrumenty łącznościowe i te‑
lekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy
do przetwarzania, rejestrowania, zapisywania, transmisji, wyszuki‑
wania i odbioru danych, aparaty i przyrządy do zapisywania, trans‑
misji, wzmacniania i odtwarzania dźwięku, obrazów, informacji i za‑
kodowanych danych, aparaty i przyrządy do regulacji elektryczności,
do testowania (innego niż in‑vivo) sygnalizowania, kontroli i naucza‑
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nia, optyczne i elektrooptyczne aparaty i przyrządy, serwery komu‑
nikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt operacyjny VPN (wirtualna
sieć prywatna), sprzęt operacyjny WAN (rozległa sieć komputerowa):
sprzęt operacyjny LAN (lokalna sieć komputerowa): sprzęt kompute‑
rowy, 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, projekto‑
ry multimedialne, skanery i czytniki kodów kreskowych, aparaty
i przyrządy telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomuni‑
kacyjne i do nadawania programów radiowych i telewizyjnych, apa‑
raty umożliwiające dostęp do programów nadawanych i transmito‑
wanych, 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 telefonicz‑
nych kart kredytowych umożliwiające realizację płatności przez tele‑
fon, karty kredytowe, karty debetowe, karty do telefonicznych gier
elektronicznych zaprojektowane do stosowania z telefonem, CD
Romy, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magne‑
tyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do zapisu i przechowywania czy‑
ste i wstępnie zapisane, wstępnie nagrane płyty CD, pamięci typu
flash, urządzenia do odtwarzania muzyki pobieranej, przenośne od‑
twarzacze mediów, nadajniki i odbiorniki satelitarne, satelity teleko‑
munikacyjne i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne
i maszty telefoniczne, elektryczne przewody drutowe i kable, kable
optyczne, kable światłowodowe, druty rezystancyjne, elektrody, sys‑
temy i instalacje telekomunikacyjne, terminale do sieci telefonicz‑
nych, centrale telefoniczne, aparaty do wprowadzania, przechowy‑
wania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych,
sprzęt telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przeno‑
śnych, mobilnych, głośnomówiących i aktywowanych głosem, termi‑
nale multimedialne, terminale interaktywne do wyświetlania i zama‑
wiania 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, te‑
lefony mobilne i słuchawki telefoniczne, faksy, przenośny komputer
osobisty (PDA): komputery przenośne typu notepad, notebooki
elektroniczne, tablety elektroniczne, elektroniczne urządzenia pod‑
ręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/lub trans‑
misji danych, wiadomości i płatności elektronicznych, mobilne urzą‑
dzenia elektroniczne umożliwiające użytkownikom śledzenie
informacji osobistych lub zarządzanie nimi, satelitarne urządzenia,
przyrządy i systemy nawigacyjne, akcesoria do telefonów i słucha‑
wek 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 prze‑
nośnych i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów, taśmy do telefo‑
nów komórkowych, skomputeryzowany asystent osobisty, anteny,
baterie i akumulatory, mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkula‑
tory, wyświetlacze, elektroniczne układy urządzeń do określania po‑
łożenia, elektroniczne nawigacyjne, śledzące i pozycjonujące apara‑
ty i przyrządy, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż
do monitorowania in‑vivo), aparaty i instrumenty radiowe, wideo fil‑
my, aparaty i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akce‑
soria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przeznaczony do stoso‑
wania z komputerem, z aparatami audiowizualnymi, kartridże
z grami komputerowymi, części i osprzęt od wszystkich wyżej wy‑
mienionych produktów, programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie do obsługi wirtualnych sieci pry‑
watnych, oprogramowanie komputerowe do obsługi rozległych sie‑
ci, oprogramowanie komputerowe do obsługi sieci lokalnych, opro‑
gramowanie do obsługi USB, oprogramowanie komputerowe
dostarczane z Internetu, oprogramowanie komputerowe do syn‑
chronizacji danych między komputerami, procesorami, rejestratora‑
mi, monitorami i urządzeniami elektronicznymi i komputerem ho‑
stem, oprogramowanie do chmur obliczeniowych, sieciowe
programy do systemów operacyjnych, programy do komputero‑

Nr 8/2017

wych systemów operacyjnych, oprogramowanie komputerowe
do umożliwiania bezpiecznego zdalnego dostępu do sieci kompute‑
rowych i telekomunikacyjnych, oprogramowanie do zabezpieczania
komputerów, komputerowe oprogramowanie typu „ściana ognia”,
oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo poczty elektronicz‑
nej, pobieralne dzwonki do telefonów komórkowych, publikacje
elektroniczne ładowalne udostępniane on‑line z komputerowych
baz danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i apara‑
ty telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające łączność z ba‑
zami danych, komputerowymi sieciami lokalnymi i z Internetem,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające świadczenie usług
w zakresie telekonferencji, wideokonferencji i usług wideofonicz‑
nych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie
i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwia‑
jące dostęp do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci kompu‑
terowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie
gier komputerowych programy do interaktywnych multimedialnych
gier komputerowych, oprogramowane do gier w rzeczywistości wir‑
tualnej, pliki z muzyką cyfrową ładowalne, fotografie, obrazki, grafi‑
ka, pliki obrazowe, klipy muzyczne, filmy, programy wideo i audiowi‑
zualne (pobieralne) udostępnianie on‑line z komputerowych baz
danych lub z Internetu lub ze stron internetowych, oprogramowanie
komputerowe do zdalnego monitoringu, oprogramowanie do nawi‑
gacji GPS, 35 reklama, marketing, promocja w działalności gospodar‑
czej, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
w działalności gospodarczej, organizacja i zarządzanie biznesowymi
planami lojalnościowymi i planami zachęt, usługi informacji gospo‑
darczej, usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania telefonicznymi
call center, nabywanie towarów i usług dla przedsiębiorstw, konsul‑
tacje w zakresie nabywania towarów i usług dla przedsiębiorstw, na‑
bywanie kontraktów na zakup i sprzedaż towarów i usług dla osób
trzecich, usługi outsourcingu w zakresie doradztwa biznesowego,
doradztwo biznesowe w zakresie awaryjnego planowania, doradz‑
two biznesowe, usługi dotyczące powstawania firm, usługi
konsultacyjne‑doradcze w zakresie zarządzania w działalności go‑
spodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej i rozwijanie pro‑
duktu, przetwarzanie administracyjne i organizowanie pod wzglę‑
dem 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 roz‑
woju, świadczenie usług biznesowych, urzędniczych i sekretarskich,
usługi w zakresie przeglądu prasy i aktualnych informacji oraz usługi
informacyjne, badania marketingowe, analizy marketingowe, zbiera‑
nie i analiza danych z badań marketingowych, badania i analizy mar‑
ketingowe, organizowanie i prowadzenie wystaw dla potrzeb go‑
spodarczych, sprzedaż detaliczna takich towarów jak: elektryczne
i elektroniczne aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyj‑
ne, aparaty i instrumenty łącznościowe i telekomunikacyjne, elek‑
tryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy do przetwarzania, reje‑
strowania, zapisywania, transmisji, wyszukiwania i odbioru danych,
aparaty i przyrządy do zapisywania, transmisji, wzmacniania i od‑
twarzania dźwięku, obrazów, informacji i zakodowanych danych,
aparaty i przyrządy do regulacji elektryczności, do testowania (inne‑
go niż in‑vivo) sygnalizowania, kontroli i nauczania, optyczne i elek‑
trooptyczne aparaty i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery
komputerowe, sprzęt operacyjny VPN (wirtualna sieć prywatna),
sprzęt operacyjny WAN (rozległa sieć komputerowa), sprzęt opera‑
cyjny LAN (lokalna sieć komputerowa), sprzęt komputerowy, sprzęt
stanowiący sieci komputerowe, sprzęt komputerowy umożliwiający
bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i telekomunika‑
cyjnych, 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 telewizyj‑
ne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne i do nadawa‑
nia programów radiowych i telewizyjnych, aparaty umożliwiające
dostęp do programów nadawanych i transmitowanych, hologramy,
komputery, peryferyjny sprzęt komputerowy, zaprogramowane ob‑
wody elektroniczne będące nośnikami danych, dyski, taśmy i prze‑
wody drutowe będące magnetycznymi nośnikami danych, płytki
z obwodami drukowanymi, karty magnetyczne czyste i z zapisem,
karty danych, karty pamięci, karty inteligentne, karty z mikroproce‑
sorem, karty z układami scalonymi, elektroniczne karty identyfika‑
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cyjne, karty telefoniczne, oprogramowanie do telefonicznych kart
kredytowych umożliwiające realizację płatności przez telefon, karty
kredytowe, karty debetowe, karty do telefonicznych gier elektro‑
nicznych zaprojektowane do stosowania z telefonem, CD Romy, ma‑
gnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magnetyczne, cyfro‑
we 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 me‑
diów, nadajniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne
i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefo‑
niczne, elektryczne przewody drutowe i kable, kable optyczne, kable
światłowodowe, druty rezystancyjne, elektrody, systemy i instalacje
telekomunikacyjne, terminale do sieci telefonicznych, centrale tele‑
foniczne, aparaty do wprowadzania, przechowywania, konwersji
i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny,
sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, gło‑
śnomówiących 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 słu‑
chawki telefoniczne, faksy, przenośny komputer osobisty (PDA),
komputery przenośne typu notepad, notebooki elektroniczne, ta‑
blety elektroniczne, elektroniczne urządzenia podręczne do bez‑
przewodowego odbioru, przechowywania i/lub transmisji danych,
wiadomości i płatności elektronicznych, mobilne urządzenia elektro‑
niczne umożliwiające użytkownikom śledzenie informacji osobi‑
stych lub zarządzanie nimi, satelitarne urządzenia, przyrządy i syste‑
my nawigacyjne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych,
adaptery do telefonów, ładowarki telefoniczne, telefoniczne zesta‑
wy 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 ko‑
mórkowych, skomputeryzowany asystent osobisty, anteny, baterie
i akumulatory, mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wy‑
świetlacze, elektroniczne układy urządzeń do określania położenia,
elektroniczne nawigacyjne, śledzące i pozycjonujące aparaty i przy‑
rządy, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitoro‑
wania in‑vivo), aparaty i instrumenty radiowe, wideo filmy, aparaty
i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt
peryferyjny zaprojektowany i przeznaczony do stosowania z kompu‑
terem, z aparatami audiowizualnymi, kartridże z grami komputero‑
wymi, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych produk‑
tów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie do obsługi wirtualnych sieci prywatnych, oprogra‑
mowanie komputerowe do obsługi rozległych sieci, oprogramowa‑
nie komputerowe do obsługi sieci lokalnych, oprogramowanie
do obsługi USB, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Inter‑
netu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych mie‑
dzy komputerami, procesorami, rejestratorami, monitorami i urzą‑
dzeniami elektronicznymi i komputerem hostem, oprogramowanie
do chmur obliczeniowych, sieciowe programy do systemów opera‑
cyjnych, 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 zapewniają‑
ce 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, wide‑
okonferencji i usług wideofonicznych, oprogramowanie komputero‑
we umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramo‑
wanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych, usług
telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic
ogłoszeniowych, oprogramowanie gier komputerowych programy
do interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, oprogra‑
mowane do gier w rzeczywistości wirtualnej, pliki z muzyką cyfrową
ładowalne, fotografie, obrazki, grafika, pliki obrazowe, klipy muzycz‑
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ne, filmy, programy wideo i audiowizualne (pobieralne) udostępnia‑
nie on‑line z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron
internetowych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego moni‑
toringu, oprogramowanie do nawigacji GPS oraz systemy i urządze‑
nia zabezpieczające, odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria mo‑
dowe, 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 telekomunikacyj‑
ne, aparaty i instrumenty łącznościowe i telekomunikacyjne, elek‑
tryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy do przetwarzania, reje‑
strowania, zapisywania, transmisji, wyszukiwania i odbioru danych,
aparaty i przyrządy do zapisywania, transmisji, wzmacniania i od‑
twarzania dźwięku, obrazów, informacji i zakodowanych danych,
aparaty i przyrządy do regulacji elektryczności, do testowania (inne‑
go niż in‑vivo) sygnalizowania, kontroli i nauczania, optyczne i elek‑
trooptyczne aparaty i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery
komputerowe, sprzęt operacyjny VPN (wirtualna sieć prywatna),
sprzęt operacyjny WAN (rozległa sieć komputerowa), sprzęt opera‑
cyjny LAN (lokalna sieć komputerowa), sprzęt komputerowy, sprzęt
stanowiący sieci komputerowe, sprzęt komputerowy umożliwiający
bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i telekomunika‑
cyjnych, 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 telewizyj‑
ne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne i do nadawa‑
nia programów radiowych i telewizyjnych, aparaty umożliwiające
dostęp do programów nadawanych i transmitowanych, hologramy,
komputery, peryferyjny sprzęt komputerowy, zaprogramowane ob‑
wody elektroniczne będące nośnikami danych, dyski, taśmy i prze‑
wody drutowe będące magnetycznymi nośnikami danych, płytki
z obwodami drukowanymi, karty magnetyczne czyste i z zapisem,
karty danych, karty pamięci, karty inteligentne, karty z mikroproce‑
sorem, karty z układami scalonymi, elektroniczne karty identyfika‑
cyjne, karty telefoniczne, oprogramowanie do telefonicznych kart
kredytowych umożliwiające realizację płatności przez telefon, karty
kredytowe, karty debetowe, karty do telefonicznych gier elektro‑
nicznych zaprojektowane do stosowania z telefonem, CD Romy, ma‑
gnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magnetyczne, cyfro‑
we 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 me‑
diów, nadajniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne
i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefo‑
niczne, elektryczne przewody drutowe i kable, kable optyczne, kable
światłowodowe, druty rezystancyjne, elektrody, systemy i instalacje
telekomunikacyjne, terminale do sieci telefonicznych, centrale tele‑
foniczne, aparaty do wprowadzania, przechowywania, konwersji
i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny,
sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, gło‑
śnomówiących 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 słu‑
chawki telefoniczne, faksy, przenośny komputer osobisty (PDA),
komputery przenośne typu notepad, notebooki elektroniczne, ta‑
blety elektroniczne, elektroniczne urządzenia podręczne do bez‑
przewodowego odbioru, przechowywania i/lub transmisji danych,
wiadomości i płatności elektronicznych, mobilne urządzenia elektro‑
niczne umożliwiające użytkownikom śledzenie informacji osobi‑
stych lub zarządzanie nimi, satelitarne urządzenia, przyrządy i syste‑
my nawigacyjne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych,
adaptery do telefonów, ładowarki telefoniczne, telefoniczne zesta‑
wy 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 ko‑
mórkowych, skomputeryzowany asystent osobisty, anteny, baterie
i akumulatory, mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wy‑
świetlacze, elektroniczne układy urządzeń do określania położenia,
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elektroniczne nawigacyjne, śledzące i pozycjonujące aparaty i przy‑
rządy, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitoro‑
wania in‑vivo), aparaty i instrumenty radiowe, wideo filmy, aparaty
i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt
peryferyjny zaprojektowany i przeznaczony do stosowania z kompu‑
terem, z aparatami audiowizualnymi, kartridże z grami komputero‑
wymi, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych produk‑
tów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie do obsługi wirtualnych sieci prywatnych, oprogra‑
mowanie komputerowe do obsługi rozległych sieci, oprogramowa‑
nie komputerowe do obsługi sieci lokalnych, oprogramowanie
do obsługi USB, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Inter‑
netu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych mię‑
dzy komputerami, procesorami, rejestratorami, monitorami i urzą‑
dzeniami elektronicznymi i komputerem hostem, oprogramowanie
do chmur obliczeniowych, sieciowe programy do systemów opera‑
cyjnych, 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 zapewniają‑
ce 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, wide‑
okonferencji i usług wideofonicznych, oprogramowanie komputero‑
we umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramo‑
wanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych, usług
telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic
ogłoszeniowych, oprogramowanie gier komputerowych programy
do interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, oprogra‑
mowane do gier w rzeczywistości wirtualnej, pliki z muzyką cyfrową
ładowalne, fotografie, obrazki, grafika, pliki obrazowe, klipy muzycz‑
ne, filmy, programy wideo i audiowizualne (pobieralne) udostępnia‑
nie on‑line z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron
internetowych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego moni‑
toringu, oprogramowanie do nawigacji GPS oraz systemy i urządze‑
nia zabezpieczające, odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria mo‑
dowe, 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, grupo‑
wanie na rzecz osób trzecich różnorodnych telekomunikacyjnych,
obliczeniowych, elektronicznych i elektrycznych towarów, części,
osprzętu i akcesoriów do tych towarów, kart danych, urządzeń za‑
bezpieczających i sprzętu zabezpieczającego, odzieży, obuwia, na‑
kryć głowy, akcesoriów, tkanin, artykułów bielizny pościelowej i sto‑
łowej, bagażu i toreb, materiałów drukowanych i papeterii, artykułów
na prezenty, zabawek, gier i sprzętu sportowego, biżuterii, instru‑
mentów zegarmistrzowskich, sprzętu domowego i przyrządów sto‑
sowanych w gospodarstwie domowym, mebli i wyposażenia domu,
kosmetyków i produktów do pielęgnacji osobistej, produktów sprze‑
dawanych w aptekach, produktów do czyszczenia, produktów
ochrony zdrowia, żywności dla ludzi i produktów spożywczych, na‑
pojów, w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia tych
towarów i ich zakupu, pośrednictwo handlowe w zakresie energety‑
ki, usługi aukcji internetowych, usługi administrowania gospodar‑
czego w dziedzinie obsługi sprzedaży przez Internet, reklama w celu
promocji handlu elektronicznego, informacja i doradztwo w dziedzi‑
nie dostarczania i promowania towarów oraz selekcji i prezentacji
towarów, informacja i doradztwo na rzecz przyszłych kupujących
produkty i towary, kompilacja i transkrypcja danych, kompilacja re‑
klam 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 se‑
kretarki telefonicznej i obsługi wiadomości, obsługa telefonicznych
call‑center, obsługa zdalnych centrów monitoringu, zarządzanie da‑
nymi i inwentaryzacja elektroniczna, przetwarzanie, weryfikacja i au‑
toryzacja danych w zakresie transportu, odpraw lotniczych, rezerwa‑

Nr 8/2017

cji podróży, biletów na podróż oraz biletów na imprezy sportowe
i kulturalne, weryfikacja biletów, bonów, voucherów, zniżek, progra‑
mów lojalnościowych, kart podarunkowych i bonów towarowych,
usługi wystawiennicze organizowane w celach handlowych lub re‑
klamowych, umożliwienie dostępu on‑line do wystaw i usług wysta‑
wienniczych w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo, infor‑
macja i konsultacje odnoszące się do wszystkich wyżej wymienio‑
nych usług, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, ubezpieczenia,
działalność finansowa, usługi monetarne, ubezpieczenia i finanso‑
wanie urządzeń telekomunikacyjnych, systemów i instalacji teleko‑
munikacyjnych, udostępnianie urządzeń do obsługi kart kredyto‑
wych i ich obsługa, transfer funduszy elektronicznych i zapewnienie
transakcji on‑line, przetwarzanie płatności na zakup towarów i usług
za pośrednictwem elektronicznych sieci telekomunikacyjnych, ob‑
sługa zautomatyzowanych płatności, bankowość elektroniczna
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej (bankowość inter‑
netowa), elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, elektroniczny transfer funduszy
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, obsługa płatności
za pośrednictwem bezprzewodowych urządzeń i aparatów teleko‑
munikacyjnych, gwarantowanie wypłat pieniężnych, usługi przetwa‑
rzania płatności, elektroniczny transfer walut, usługi płatności zbliże‑
niowych, inwestowanie i zarządzanie funduszami, administrowanie
funduszami i inwestycjami, skomputeryzowane usługi finansowe,
usługi w zakresie wycen świadczone on‑line, usługi dotyczące nieru‑
chomości, zarządzanie nieruchomościami oraz informacja i doradz‑
two dotyczące w/w usług, informacja finansowa, notowania giełdo‑
we, informacja o akcjach i obligacjach, maklerstwo giełdowe, zbiórki
funduszy, zbiórki charytatywne, organizowanie zbiórek i akcji zbiera‑
nia funduszy, sponsorowanie finansowe, usługi dyskontowe, infor‑
macja i doradztwo dotyczące ubezpieczeń, spraw finansowych, za‑
gadnień monetarnych, bankowości domowej i internetowej, akcji
i obligacji, maklerki giełdowej, świadczone on‑line z komputero‑
wych baz danych lub przez Internet, usługa udostępniania aplikacji
do realizacji płatności poprzez telefon, doradztwo, informacja i kon‑
sultacje dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi łącznościowe, usługi telefoniczne, usługi
telefonii komórkowej, usługi faksowe, usługi teleksowe, usługi w za‑
kresie transmisji i zbierania wiadomości, radiowe usługi przywoław‑
cze, usługi w zakresie przenoszenia przychodzących wywołań tele‑
fonicznych 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, przekazy‑
wanie danych za pomocą środków telekomunikacyjnych, transmisja
plików cyfrowych, usługi łączności satelitarnej, usługi nadawcze,
nadawanie lub transmisja programów radiowych i telewizyjnych, fil‑
mów 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 telekomuni‑
kacyjne informacji, w tym stron internetowych, programów kompu‑
terowych i innych danych, wynajmowanie czasu dostępu do serwe‑
rów 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 telekomu‑
nikacyjnych lub linków do Internetu lub do baz danych, usługi opera‑
torów 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 mu‑
zyki w formie cyfrowej za pośrednictwem telekomunikacji, umożli‑
wianie dostępu innym operatorom i stronom trzecim do infrastruk‑
tury 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 kompute‑
rowo transmisji wiadomości i obrazów, łączność za pośrednictwem
komputerów, transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowi‑
zualnych przez globalną sieć komputerową lub przez Internet, umoż‑
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liwianie osobom trzecim czasowego dostępu do Internetu, elektro‑
niczne transmisje danych z płatnościami elektronicznymi
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi agencji in‑
formacyjnych, transmisje wiadomości i informacji o bieżących wyda‑
rzeniach, wypożyczanie, leasing lub wynajmowanie aparatów, przy‑
rządów, instalacji lub podzespołów umożliwiających świadczenie
wyżej wymienionych usług, doradztwo, usługi informacyjne i kon‑
sultacje 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 elek‑
tronicznych dostępnych za pośrednictwem komputerowych baz da‑
nych 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, progra‑
mów radiowych i telewizyjnych oraz programów dotyczących tele‑
zakupów i zakupów w Internecie, organizowanie gier i konkursów,
dostarczanie publikacji elektronicznych on‑line, udostępnianie pro‑
gramów dla wideo gier i podręcznych urządzeń do gier za pośred‑
nictwem łączności bezprzewodowej (inne niż pobieralne), publika‑
cja książek elektronicznych i dzienników on
‑line, udostępnianie
filmów, rozrywki telewizyjnej i wideo muzycznej za pośrednictwem
sieciowych stron interakcyjnych, publikacja tekstów w formie elek‑
tronicznej lub innej, wydawanie i produkcja mediów dźwiękowych i/
lub wizualnych, usługi wystawiennicze w celach rozrywkowych, edu‑
kacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, umożliwienie dostępu
on‑line do wystaw i usług wystawienniczych w celach rozrywko‑
wych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, organizacja,
produkcja i prezentacja koncertów muzycznych, musicali, przedsta‑
wień muzycznych, teatralnych i wideo, festiwali, tras i innych mu‑
zycznych oraz kulturalnych imprez, wydarzeń i działań, organizacja,
zarządzanie i organizowanie imprez dotyczących gier wideo, obrób‑
ka poprodukcyjna w dziedzinie muzyki, wideo i filmu, usługi progra‑
mów 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 telekomunikacyj‑
nych lub sieci komputerowej lub za pośrednictwem innych mediów,
usługi tłumaczy, usługi galerii sztuki świadczone on‑line za pośred‑
nictwem 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 elek‑
tronicznych konferencji, grup dyskusyjnych i forów dyskusyjnych,
udostępnianie muzyki w formie cyfrowej z Internetu, innej niż ścią‑
galna, udostępnianie fotografii, obrazów, grafik, klipów dźwięko‑
wych, filmów, filmów wideo i programów audio wizualnych, innych
niż ściągalne, on‑line lub z komputerowych baz danych lub z Interne‑
tu lub ze stron internetowych, usługi fotografików, dostarczanie in‑
formacji i porad dotyczących wyżej wymienionych usług, 42 usługi
i badania naukowe i technologiczne oraz projektowanie ich dotyczą‑
ce, usługi w dziedzinie badań laboratoryjnych, zarządzanie badania‑
mi, projektowaniem i rozwijaniem projektów, badania, projektowa‑
nie i rozwijanie produktów, badania techniczne, usługi badawcze,
projektowe i rozwojowe dotyczące komputerów, programów kom‑
puterowych, systemów komputerowych, rozwiązań komputero‑
wych aplikacji programowych, gier komputerowych, oprogramowa‑
nia rzeczywistości wirtualnej, systemów przetwarzania danych,
zarządzania danymi, systemów przetwarzania skomputeryzowa‑
nych informacji, usług łącznościowych, rozwiązań łącznościowych,
aplikacji łącznościowych, systemów łącznościowych i interfejsów
sieciowych oraz konsultacje techniczne, informacja i doradztwo do‑
tyczące wspomnianych usług, projektowanie i udoskonalanie opro‑
gramowania operacyjnego dla sieci komputerowych i serwerów,
projektowanie i udoskonalanie oprogramowania operacyjnego dla
sieci chmury obliczeniowej, projektowanie i planowanie techniczne
sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i udoskonalanie interne‑
towych programów zabezpieczających, projektowanie i udoskona‑
lanie systemów zabezpieczania danych elektronicznych, testy tech‑
niczne, testy przemysłowe, sporządzanie raportów i opracowań
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technicznych, usługi komputerowe, usługi chmury obliczeniowej,
uaktualnianie i projektowanie sprzętu komputerowego, konserwa‑
cja, uaktualnianie i projektowanie oprogramowania sprzętowego,
oprogramowania komputerowego i programów komputerowych,
programowanie komputerowe, sporządzanie i dostarczanie infor‑
macji na temat komputerów i instalacji sieci komputerowych, do‑
radztwo 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 infor‑
macja z zakresu integracji systemu komputerowego, technologii in‑
formacyjnej, architektury i infrastruktury technologii informacyjnej,
doradztwo dotyczące zabezpieczenia komputera, projektowanie
i rozwijanie systemów komputerowych oraz systemów i sprzętu tele‑
komunikacyjnego, usługi w zakresie zarządzania komputerowego,
wspomaganie operacyjne dla sieci komputerowych, sieci telekomu‑
nikacyjnych i sieci transmisji danych, usługi komputerowe on‑line,
usługi w zakresie programowania świadczone on‑line, programowa‑
nie internetowych programów zabezpieczających, umożliwianie do‑
stępu do elektronicznych sieci on‑line w celu wyszukiwania informa‑
cji, wynajmowanie komputerów, projektowanie, sporządzanie
rysunków i pisanie na zamówienie dla celów kompilacji witryn inter‑
netowych, usługi tworzenia wirtualnych i interakcyjnych wizerun‑
ków, tworzenie, obsługa i konserwacja baz danych, stron w Intrane‑
cie i stron sieciowych, tworzenie, konserwacja i hosting stron
internetowych dla osób trzecich, hosting baz danych, blogów, porta‑
li sieciowych, hosting platform internetowych, hosting komputero‑
wych 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, ho‑
sting oprogramowania komputerowego do zastosowania w zarzą‑
dzaniu biblioteką, hosting on
‑line programów wspomagających
do prowadzenia dyskusji interakcyjnych, hosting on‑line sieciowych
programów wspomagających dla osób trzecich, hosting skompute‑
ryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting serwerów,
instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, leasing
czasu dostępu do komputerowych baz danych, leasing czasu dostę‑
pu do biuletynów komputerowych i internetowych tablic ogłosze‑
niowych oraz do sieci komputerowych, dostarczanie czasowego do‑
stępu do on‑line aplikacji, narzędzi programowych oraz do on‑line
oprogramowania operacyjnego nie do pobrania dla sieci kompute‑
rowych i serwerów, wynajmowanie oprogramowania operacyjnego
w celu dostępu i używania sieci z chmurą obliczeniową, wynajmowa‑
nie oprogramowania operacyjnego dla sieci komputerowych i ser‑
werów, wynajmowanie serwerów sieciowych, wynajmowanie opro‑
gramowania 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 zabezpieczają‑
cych, wynajmowanie obszaru pamięci na serwerach dla celów ho‑
stingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, usługi dostawców
usług internetowych, kompilacja, tworzenie i konserwacja rejestrów
nazw domen, tworzenie, obsługa i konserwacja witryn interneto‑
wych, stron internetowych i portali w celu umieszczania tekstu, ob‑
razów i muzyki dostarczanych zarówno przez komputery jak i telefo‑
ny komórkowe, informacja i doradztwo on‑line z komputerowej bazy
danych lub za pośrednictwem Internetu, monitoring systemów kom‑
puterowych za pomocą zdalnego dostępu, komputerowe usługi za‑
bezpieczające w celu ochrony przed bezprawnym dostępem do sie‑
ci, zarządzanie projektami IT, konfiguracja sieci komputerowych
z zastosowaniem oprogramowania, usługi w zakresie integracji sys‑
temów komputerowych, komputerowe zarządzanie projektem
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych, administrowa‑
nie serwerami, prognozy pogody, informacja o pogodzie, projekto‑
wanie wnętrz, informacja i doradztwo dotyczące wszystkich
w/w usług.

(111) 294967
(220) 2015 03 25
(210) 440667
(151) 2017 02 10
(441) 2015 07 06
(732) APP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Raszyn, PL.
(540) ALKOLOCK24PL
(510), (511) 12 pojazdy, 39 transport.
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(111) 294968
(220) 2015 04 21
(210) 441648
(151) 2017 02 09
(441) 2015 08 03
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Pakiet Mój Biznes Mobilny Banku Pekao S.A.
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowości inter‑
netowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi pro‑
wadzenia rachunków bankowych, usługi przyjmowania wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi udzielania oraz
zaciągania kredytów i pożyczek, usługi przeprowadzania rozliczeń
pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i mię‑
dzynarodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania ope‑
racji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania
lokat w bankach krajowych i zagranicznych, usługi przyjmowania
i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwesty‑
cyjna, usługi dokonywania obrotu wartościami dewizowymi, usługi
prowadzenia obsługi pożyczek państwowych i zarządzania fun‑
duszami na zlecenie, usługi emitowania własnych papierów warto‑
ściowych i dokonywania obrotu tymi papierami oraz prowadzenia
kont depozytowych papierów wartościowych, usługi dokonywania
czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych,
w tym gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agen‑
cji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów warto‑
ściowych, usługi udzielania pożyczek na emisję papierów wartościo‑
wych, analizy inwestycji finansowych oraz pośrednictwo, doradztwo
i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych,
usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i pa‑
pierów wartościowych oraz udostępniania skrytek sejfowych, usługi
dokonywania operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
usługi organizowania i uczestniczenia w konsorcjach bankowych,
usługi dokonywania obrotu wierzytelnościami, zarządzanie fundu‑
szami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami eme‑
rytalnymi, usługi wykonywania na zlecenie innych banków określo‑
nych czynności bankowych, usługi czynności powierniczych, usługi
wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej,
usługi konsultacyjno‑doradcze w sprawach finansowych, doradztwo
inwestycyjne, usługi finansowe w zakresie leasingu, usługi finansowe
w zakresie leasingu factoringu, usługi wykonywania terminowych
operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczyn‑
ne, sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi
w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzier‑
żawiania nieruchomości oraz lokali, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie.
(111) 294969
(220) 2015 04 21
(210) 441651
(151) 2017 02 09
(441) 2015 08 03
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Pakiet Mój Biznes Handlowy Banku Pekao S.A.
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowości inter‑
netowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi pro‑
wadzenia rachunków bankowych, usługi przyjmowania wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi udzielania oraz
zaciągania kredytów i pożyczek, usługi przeprowadzania rozliczeń
pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i mię‑
dzynarodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania ope‑
racji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania
lokat w bankach krajowych i zagranicznych, usługi przyjmowania
i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwesty‑
cyjna, usługi dokonywania obrotu wartościami dewizowymi, usługi
prowadzenia obsługi pożyczek państwowych i zarządzania fun‑
duszami na zlecenie, usługi emitowania własnych papierów warto‑
ściowych i dokonywania obrotu tymi papierami oraz prowadzenia
kont depozytowych papierów wartościowych, usługi dokonywania
czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych,
w tym gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agen‑
cji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów warto‑
ściowych, usługi udzielania pożyczek na emisję papierów wartościo‑
wych, analizy inwestycji finansowych oraz pośrednictwo, doradztwo
i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych,
usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i pa‑
pierów wartościowych oraz udostępniania skrytek sejfowych, usługi

Nr 8/2017

dokonywania operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
usługi organizowania i uczestniczenia w konsorcjach bankowych,
usługi dokonywania obrotu wierzytelnościami, zarządzanie fundu‑
szami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami eme‑
rytalnymi, usługi wykonywania na zlecenie innych banków określo‑
nych czynności bankowych, usługi czynności powierniczych, usługi
wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej,
usługi konsultacyjno‑doradcze w sprawach finansowych, doradztwo
inwestycyjne, usługi finansowe w zakresie leasingu, usługi finansowe
w zakresie leasingu factoringu, usługi wykonywania terminowych
operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczyn‑
ne, sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi
w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzier‑
żawiania nieruchomości oraz lokali, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie.

(111) 294970
(220) 2015 04 21
(210) 441652
(151) 2017 02 09
(441) 2015 08 03
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Pakiet Mój Biznes Agro Banku Pekao S.A.
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowości inter‑
netowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi pro‑
wadzenia rachunków bankowych, usługi przyjmowania wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi udzielania oraz
zaciągania kredytów i pożyczek, usługi przeprowadzania rozliczeń
pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i mię‑
dzynarodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania ope‑
racji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania
lokat w bankach krajowych i zagranicznych, usługi przyjmowania
i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwesty‑
cyjna, usługi dokonywania obrotu wartościami dewizowymi, usługi
prowadzenia obsługi pożyczek państwowych i zarządzania fun‑
duszami na zlecenie, usługi emitowania własnych papierów warto‑
ściowych i dokonywania obrotu tymi papierami oraz prowadzenia
kont depozytowych papierów wartościowych, usługi dokonywania
czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych,
w tym gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agen‑
cji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów warto‑
ściowych, usługi udzielania pożyczek na emisję papierów wartościo‑
wych, analizy inwestycji finansowych oraz pośrednictwo, doradztwo
i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych,
usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i pa‑
pierów wartościowych oraz udostępniania skrytek sejfowych, usługi
dokonywania operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
usługi organizowania i uczestniczenia w konsorcjach bankowych,
usługi dokonywania obrotu wierzytelnościami, zarządzanie fundu‑
szami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami eme‑
rytalnymi, usługi wykonywania na zlecenie innych banków określo‑
nych czynności bankowych, usługi czynności powierniczych, usługi
wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej,
usługi konsultacyjno‑doradcze w sprawach finansowych, doradztwo
inwestycyjne, usługi finansowe w zakresie leasingu, usługi finansowe
w zakresie leasingu factoringu, usługi wykonywania terminowych
operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczyn‑
ne, sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi
w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzier‑
żawiania nieruchomości oraz lokali, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie.
(111) 294971
(220) 2015 04 21
(210) 441653
(151) 2017 02 09
(441) 2015 08 03
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Pakiet Mój Biznes Lokum Banku Pekao S.A.
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowości inter‑
netowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi pro‑
wadzenia rachunków bankowych, usługi przyjmowania wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi udzielania oraz
zaciągania kredytów i pożyczek, usługi przeprowadzania rozliczeń
pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i mię‑
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dzynarodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania ope‑
racji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania
lokat w bankach krajowych i zagranicznych, usługi przyjmowania
i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwesty‑
cyjna, usługi dokonywania obrotu wartościami dewizowymi, usługi
prowadzenia obsługi pożyczek państwowych i zarządzania fun‑
duszami na zlecenie, usługi emitowania własnych papierów warto‑
ściowych i dokonywania obrotu tymi papierami oraz prowadzenia
kont depozytowych papierów wartościowych, usługi dokonywania
czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych,
w tym gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agen‑
cji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów warto‑
ściowych, usługi udzielania pożyczek na emisję papierów wartościo‑
wych, analizy inwestycji finansowych oraz pośrednictwo, doradztwo
i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych,
usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i pa‑
pierów wartościowych oraz udostępniania skrytek sejfowych, usługi
dokonywania operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
usługi organizowania i uczestniczenia w konsorcjach bankowych,
usługi dokonywania obrotu wierzytelnościami, zarządzanie fundu‑
szami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami eme‑
rytalnymi, usługi wykonywania na zlecenie innych banków określo‑
nych czynności bankowych, usługi czynności powierniczych, usługi
wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej,
usługi konsultacyjno‑doradcze w sprawach finansowych, doradztwo
inwestycyjne, usługi finansowe w zakresie leasingu, usługi finansowe
w zakresie leasingu factoringu, usługi wykonywania terminowych
operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczyn‑
ne, sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi
w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzier‑
żawiania nieruchomości oraz lokali, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie.

(111) 294972
(220) 2015 04 21
(210) 441657
(151) 2017 02 09
(441) 2015 08 03
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Pakiet Mój Biznes Non‑Profit Banku Pekao S.A.
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowości inter‑
netowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi pro‑
wadzenia rachunków bankowych, usługi przyjmowania wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi udzielania oraz
zaciągania kredytów i pożyczek, usługi przeprowadzania rozliczeń
pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i mię‑
dzynarodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania ope‑
racji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania
lokat w bankach krajowych i zagranicznych, usługi przyjmowania
i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwesty‑
cyjna, usługi dokonywania obrotu wartościami dewizowymi, usługi
prowadzenia obsługi pożyczek państwowych i zarządzania fun‑
duszami na zlecenie, usługi emitowania własnych papierów warto‑
ściowych i dokonywania obrotu tymi papierami oraz prowadzenia
kont depozytowych papierów wartościowych, usługi dokonywania
czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych,
w tym gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agen‑
cji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów warto‑
ściowych, usługi udzielania pożyczek na emisję papierów wartościo‑
wych, analizy inwestycji finansowych oraz pośrednictwo, doradztwo
i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych,
usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i pa‑
pierów wartościowych oraz udostępniania skrytek sejfowych, usługi
dokonywania operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
usługi organizowania i uczestniczenia w konsorcjach bankowych,
usługi dokonywania obrotu wierzytelnościami, zarządzanie fundu‑
szami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami eme‑
rytalnymi, usługi wykonywania na zlecenie innych banków określo‑
nych czynności bankowych, usługi czynności powierniczych, usługi
wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej,
usługi konsultacyjno‑doradcze w sprawach finansowych, doradztwo
inwestycyjne, usługi finansowe w zakresie leasingu, usługi finansowe
w zakresie leasingu factoringu, usługi wykonywania terminowych
operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczyn‑
ne, sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi
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w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzier‑
żawiania nieruchomości oraz lokali, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Interneci.

(111) 294973
(220) 2015 04 21
(210) 441659
(151) 2017 02 09
(441) 2015 08 03
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Pakiet Mój Biznes Aktywny Banku Pekao S.A.
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowości interne‑
towej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi prowadze‑
nia rachunków bankowych, usługi przyjmowania wkładów oszczęd‑
nościowych i lokat terminowych, usługi udzielania oraz zaciągania
kredytów i pożyczek, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych
we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych
stosunkach bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych
i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach
krajowych i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania porę‑
czeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi do‑
konywania obrotu wartościami dewizowymi, usługi prowadzenia
obsługi pożyczek państwowych i zarządzania funduszami na zlece‑
nie, usługi emitowania własnych papierów wartościowych i dokony‑
wania obrotu tymi papierami oraz prowadzenia kont depozytowych
papierów wartościowych, usługi dokonywania czynności zleconych
związanych z emisją papierów wartościowych, w tym gwarantowanie
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych świad‑
czone na rzecz emitentów papierów wartościowych, usługi udziela‑
nia pożyczek na emisję papierów wartościowych, analizy inwestycji
finansowych oraz pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informa‑
cji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi przyjmowania
do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych
oraz udostępniania skrytek sejfowych, usługi dokonywania operacji
kupna i sprzedaży papierów wartościowych, usługi organizowania
i uczestniczenia w konsorcjach bankowych, usługi dokonywania ob‑
rotu wierzytelnościami, zarządzanie funduszami powierniczymi, fun‑
duszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi wykony‑
wania na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych,
usługi czynności powierniczych, usługi wydawania i obsługi kart płat‑
niczych, usługi kasy mieszkaniowej, usługi konsultacyjno‑doradcze
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi finansowe
w zakresie leasingu, usługi finansowe w zakresie leasingu factoringu,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowa‑
nie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi
w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie majątku nieruchomego,
usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali,
informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
(111) 294974
(220) 2015 03 24
(210) 440613
(151) 2017 02 10
(441) 2015 07 06
(732) WITEK KRZYSZTOF SPALEKO.PL, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) SpalEko
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów jak: druki,
materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, broszury, chorągiew‑
ki papierowe, drukowane publikacje, folie z tworzywa sztucznego
do pakowania, kalendarze, karton, katalogi, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, handlowe oferowanie w mediach produktów dla
klientów detalicznych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, handlowe zarządzanie w zakresie za‑
mówień w sprzedaży, fakturowanie, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trze‑
cich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, zaopatrzenie
osób trzecich (zakupy towarów dla innych przedsiębiorstw w zakre‑
sie analizatorów spalin, detektorów gazu), zapewnianie platformy in‑
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 bada‑
nia oraz usługi‑naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego, badania chemiczne składu
spalin, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie i pomiary,
miernictwo, udostępnianie miejsca na serwerach, strony interneto‑
we, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecic.
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(111) 294975
(220) 2015 04 30
(210) 442002
(151) 2017 02 17
(441) 2015 08 17
(732) DRYZEK AGNIESZKA GRAFFIDEA, Julianów, PL.
(540) GRAFFIDEA
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, periodyki, gazety, indeksy,
skorowidze, katalogi, książeczki, książki, magazyny, materiały druko‑
wane, ulotki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, produkcja filmów re‑
klamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
uaktualnianie danych w komputerowych bazach danych, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych, usługi edytorskie w zakresie reklamy,
informacje i porady udzielane konsumentom, promocja sprzedaży
na rzecz osób trzecich, usługi doradztwa zawodowego związanego
z działalnością poligraficzną, drukarską, marketingową, 42 usługi
graficzne, drukarskie, poligraficzne.
(111) 294976
(220) 2015 05 14
(210) 442505
(151) 2017 02 06
(441) 2015 08 31
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) california sunset
(510), (511) 3 środki odświerzające powietrze, 5 preparaty do od‑
świerzania powietrza.
(111) 294977
(220) 2015 05 14
(210) 442506
(151) 2017 02 06
(441) 2015 08 31
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) wild amazonia
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, 5 preparaty do od‑
świeżania powietrza.
(111) 294978
(220) 2015 05 15
(210) 442567
(151) 2017 02 20
(441) 2015 08 31
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NUTRI BABY IQ
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność dietetyczna przystoso‑
wana do celów medycznych, żywność do celów medycznych, zioła
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty do ce‑
lów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole
do celów medycznych.
(111) 294979
(220) 2015 05 26
(151) 2017 02 03
(441) 2015 09 14
(732) KRAWCZYK MIŁOSZ, Warszawa, PL.
(540) BLUMIL
(540)

(210) 442917

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 10 przyrządy do fizykoterapii, 12 wózki inwalidzkie,
28 przyrządy mechaniczne do gimnastyki.
(111) 294980
(220) 2015 06 29
(210) 444169
(151) 2017 02 17
(441) 2015 10 12
(732) JJW SPÓŁKA JAWNA J.KARPIŃSKI, J.RUDNICKI, W.LEWIN,
Konstancin‑Jeziorna, PL.
(540) INMOVE
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy.
(111) 294981
(220) 2015 07 01
(210) 444268
(151) 2016 03 23
(441) 2015 10 12
(732) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże, PL.
(540) ep EKOPLON
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(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 27.05.23, 05.03.11, 05.03.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa (z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in‑
sektycydów oraz środków przeciw pasożytom), nawozy, nawozy
dolistne, nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia gle‑
by, preparaty regulujące wzrost roślin, 31 pasze, pasze dla zwierząt
tucznych, bydła oraz drobiu, pokarm dla zwierząt domowych, pro‑
dukty do hodowli zwierząt, proteiny dla zwierząt, pasze wzmacnia‑
jące dla zwierząt, odżywki paszowe w postaci dodatków mineralno
‑witaminowo‑aminokwasowych nie do celów leczniczych, preparaty
zwiększające niesienie się drobiu.
(111) 294982
(220) 2015 07 01
(210) 444285
(151) 2017 02 06
(441) 2015 10 12
(732) RYŃSKI DAMIAN KOALA DRINK, Warszawa, PL.
(540) Dr Koala
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 03.01.14
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
esencje do produkcji napojów, gazowane wody, pastylki do napojów
gazowanych,proszki do napojów gazowanych, piwo imbirowe, piwo
imbirowe, jabłkowy sok, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy jako
napoje bezalkoholowe, lemoniada, syropy do lemoniady, preparaty
do sporządzania likierów, woda litowa, produkty do wytwarzania wody
stołowej, mineralnej, mineralne wody jako napoje, mleko migdałowe
jako napój, napój bezalkoholowy na bazie miodu, mleko migdałowe
jako napój, mleko orzechowe jako napoój bezalkoholowy, napoje bez‑
alkoholowe, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji na‑
pojów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoho‑
lowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, napoje owocowe bezalkoholowe, napoje serwatkowe, nektary
owocowe, bezalkoholowe, orszada, mleko z orzechów jako napój bez‑
alkoholowy, soki owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, napoje
z owoców bezalkoholowe, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki
do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy jako
napój, woda selcerska, napoje bezalkoholowe z sarsaparylli, serwatko‑
we napoje, sok jabłkowy, soki owocowe, sorbety jako napoje, soki wa‑
rzywne jako napoje, sorbety jako napoje, woda stołowa, syropy do na‑
pojów, woda jako napoje, woda litowa, moszcz winogronowy
niesfermentowany, woda gazowana, preparaty do produkcji wody ga‑
zowanej, produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna
jako napój, woda selcerska, woda sodowa, 35 agencje importowo
‑eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, anali‑
zy kosztów, analizy rynkowe, audyt, organizoweanie sprzedaży w try‑
bie aukcji i przetargu publicznego, badania marketingowe, wynajem
automatycznych dystrybutorów, badania opinii publicznej, badania
rynku, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowanie ma‑
szyn i urządzeń dla biura, usługi porównywania biur pośrednictwa pra‑
cy, usługi porównywania cen, oferowanie w mediach produktów dla
handlu detalicznego, powielanie dokumentów, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie zarzą‑
dzania personelem, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalno‑
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
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działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, doradztwo w za‑
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalno‑
ści gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi impresariatów w działalności artystycznej, dystrybucja materia‑
łów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur], agencje
eksportu‑importu, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania dzia‑
łalnością gospodarczą, fakturowanie, doradztwo w zakresie zarządza‑
nia działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, foto‑
kopiowanie, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, prenu‑
merata gazet dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, administrowanie hotelami, agencje importowo‑esportowe,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako punkty
informacji konsumenckiej, handlowe wyceny, impresariat w działalno‑
ści artystycznej, agencje informacji handlowej, informacja o działalno‑
ści gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do kompute‑
rowych baz danych, komputerowe bazy danych jako systematyzacja
danych, rekrutacja personelu, komputerowe zarządzanie plikami, do‑
radztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, analiza
kosztów, księgowość, marketing, maszynopisanie, uaktualnianie mate‑
riałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży
i reklamy, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, opracowy‑
wanie CV dla osób trzecich, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing jako do‑
radztwo handlowe, poszukiwania w zakresie patronatu, dobór perso‑
nelu za pomocą metod psychotechnicznych, rozlepianie plakatów re‑
klamowych, pliki komputerowe jako wyszukiwanie informacji dla osób
trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych, organizacja poka‑
zów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów, pomoc przy za‑
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, po‑
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi porównywanie
cen, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, powielanie dokumentów, pozyskiwanie infor‑
macji o działalności gospodarczej, produkcja filmów reklamowych,u‑
sługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, prognozy ekonomicz‑
ne, projektowanie materiałów reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek usługi przeglądu prasy,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, przygotowanie li‑
sty płac, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, public rela‑
tions, agencje public relations, dobór personelu za pomocą metod psy‑
chotechniki, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość
radiowa jako reklama, reklama, reklama billboardowa, reklama jako
rozpowszechnianie materiałów (ulotki, prospekty, druki, próbki), rekla‑
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, uak‑
tualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla‑
mowych, wybajmowanie nośników wynajmowanie nośników, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy ra‑
diowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], analizy rynku, badania rynku,
rynkowe badania, usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach
komputerowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, sporządza‑
nie sprawozdań rachunkowych, sporządzanie sprawozdań rachunko‑
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, statystyczne zestawienia,
usługi stenografów, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, edycja tekstów, organizowanie targów w celach handlo‑
wych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie reklamowych i spon‑
sorowanych tekstów, reklama telewizyjna, telefoniczne udzielanie in‑
formacji [dla nieobecnych abonentów], telefoniczne udzielanie
informacji [dla nieobecnych abonentów], transkrypcja formy wiadomo‑
ści i komunikatów, uaktualnianie materiałów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi podatkowe, zarobko‑
we zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom
jako punkty informacji konsumenckiej, usługi menedżerskie dla spor‑
towców, wyceny handlowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, posrednictwo w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsię‑
biorstw, wynajem bilbordów (tablic reklamowych), wynajem czasu re‑
klamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybuto‑
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rów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, dekorowanie wystaw sklepowych,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszuki‑
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszuki‑
wanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, zarzą‑
dzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw], za‑
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa‑
rów 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, doradztwo w zakresie zarządzania dzia‑
łalnością gospodarcza, zarządzanie hotelami, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, zestawienia statystyczne, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarzą‑
dzania personalnego, przygotowywanie zeznań podatkowych, zarzą‑
dzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, pomoc w za‑
rządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, 39 doręczanie gazet osobom trzecim, 43 bary szyb‑
kiej obsługi [snack‑bary], biura jako agencje zakwaterowania [hotele,
pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy tury‑
styczne, hotele, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], kawiarnie, wypo‑
zyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, pensjonaty, pensjonaty, pensjonaty rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynaj‑
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje, restauracje sa‑
moobsługowe, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc
w hotelach, samoobsługa jako restauracje, stołówki, domy turystyczne,
wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe, usługi w zakre‑
sie wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], organizowanie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowa‑
nie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia
[mityngi, narady), usługi w zakresie wyposażenia i urządzenia kempin‑
gowe, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie krze‑
seł, stołów, bielizny stołowy i szklanych naczyń, wypożyczanie namio‑
tów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, hotele dla zwierząt, żłobki.

(111) 294983
(220) 2015 07 03
(210) 444361
(151) 2017 01 25
(441) 2016 08 16
(732) EBNOSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) After Party Pal
(510), (511) 5 leki dla ludzi, odżywcze suplementy diety, preparaty
witaminowe, tabletki antyoksydacyjne, leki wzmacniające, 32 bezal‑
koholowe wyciągi z owoców, esencje do produkcji napojów, prepa‑
raty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje bezalkoho‑
lowe, napoje izotoniczne, bezalkoholowe napoje owocowe, pastylki
do napojów gazowanych, soki owocowe, soki warzywne [napoje] .
(111) 294984
(220) 2015 07 14
(210) 444778
(151) 2017 06 30
(441) 2015 10 26
(732) HAMAR A. M. BENEDYKCIŃSCY SPÓŁKA JAWNA,
Włocławek, PL.
(540) H M HAMAR
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, niebieski, biały
(531) 26.01.18, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, więźby dachowe,
drewniane elementy konstrukcyjne, drewniane domki letniskowe, domy
całoroczne, domki ogrodowe, stajnie, przeszkody dla koni, parkiet, bruk
drewniany, budowle drewniane, 20 meble ogrodowe, drewniane ele‑
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menty architektury ogrodowej: altany, drewutnie, pergole, mostki, do‑
nice i pojemniki drewniane, piaskownice, place zabaw dla dzieci, ogro‑
dzenia, parkany i płoty z drewna, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie
montażu konstrukcji drewnianych, wykonawstwo placów zabaw.

(111) 294985
(220) 2015 07 16
(210) 444832
(151) 2017 06 30
(441) 2015 10 26
(732) HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) Smiler CYDR APPLE
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, biały, czarny
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, cydry.
(111) 294986
(220) 2015 07 24
(151) 2017 06 30
(441) 2015 11 09
(732) SMERECZYŃSKI JAN, Warszawa, PL.
(540) GIOVANNI
(540)

(210) 445172

Kolor znaku: ciemnoczerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 35 zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi dla osób trzecich, badania w dziedzinie działal‑
ności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w pli‑
kach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w ba‑
zach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, analizy kosztów,
sprzedaż: gotowych dań do spożycia w tym poprzez centrale telefo‑
niczne (call center) oraz internet, sprzedaż suplementów diety, sprze‑
daż aukcyjna nieruchomości, prowadzenie sklepów i hurtowni tra‑
dycyjnych oraz internetowych w zakresie artykułów spożywczych,
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, artykułów cukierniczo
‑piekarniczych, mięsa, wędlin, drobiu, dziczyzny, podrobów oraz
przetworów z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, podrobów, 41 organi‑
zowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, koncertów, szkoleń, se‑
minariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie przyjęć, organizacja
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie warszta‑
tów kulinarnych dla dorosłych i dla dzieci, usługi związane z organi‑
zowaniem i obsługą dyskotek, warsztaty praktyczne [pokazy], publi‑
kowanie elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on‑line nie do pobrania, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, usługi w zakresie udostępniania pomiesz‑
czeń i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć i imprez o charakte‑
rze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, usługi
informacyjne dotyczące imprez o charakterze rozrywkowym, kultu‑
ralnym, sportowym lub edukacyjnym, 43 usługi w zakresie gastro‑
nomii świadczone w restauracjach, barach, barach szybkiej obsługi,
stołówkach, kafeteriach, kawiarniach, pubach, restauracjach typu
fast‑food, restauracjach samoobsługowych, barach sałatkowych i in‑
nych punktach gastronomicznych, usługi cateringowe, obsługa ga‑
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wy‑
pożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe, wypożyczanie
krzeseł stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia
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[mityngi, narady], 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzi‑
nie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 294987
(220) 2015 07 24
(210) 445210
(151) 2017 06 30
(441) 2015 10 26
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów, PL.
(540) BI FLORIN
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, zielony, żółty
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, nawozy naturalne, nawozy organiczne, nawozy
nieorganiczne, nawozy mineralne, nawozy z dodatkiem mikroorgani‑
zmów, nawozy wieloskładnikowe, nawozy mieszane, nawozy sztuczne,
nawozy w postaci płynnej lub stałej, mieszanki nawozów, mieszanki
materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, mieszanki
substancji chemicznych do użytku jako nawozy ogrodnicze, preparaty
do nawożenia, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej i stałej formie
do użytku w ogrodnictwie, nawozy do użytku domowego, nawozy
do roślin doniczkowych, roślin iglastych, krzewów i drzew ozdobnych,
do trawy lub terenów trawiastych, nawozy do warzyw oraz krzewów
i drzew owocowych, nawozy i odżywki do roślin w akwariach, odżyw‑
ki do kwiatów ciętych, nawozy do ziemi kwiatowej, ziemi ogrodowej,
pod trawniki, ziemi do roślin doniczkowych.
(111) 294988
(220) 2015 07 27
(210) 445228
(151) 2017 06 30
(441) 2015 10 26
(732) SCHENK JAN, Tarnów, PL.
(540) Bobraz
(510), (511) 16 wydruki graficzne afisze, plakaty afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, albumy drukowane publikacje, urządzenia
do oprawiania fotografii, fotografie wydrukowane, kalendarze kartki
z życzeniami, malarstwo‑ obrazy oprawione lub nie, materiały druko‑
wane, obrazy,, papier, płótno do malarstwa, 40 usługi drukowania,
kopiowanie zdjęć, wykonywanie odbitek fotograficznych, druk si‑
towy, drukowanie offsetowe, drukowanie litograficzne, oprawianie
dzieł sztuki, drukowanie szablonów [wykroje, rysunki], introligator‑
stwo, laminowanie, trasowanie laserowe, skład fotograficzny, wywo‑
ływanie filmów fotograficznych.
(111) 294989
(220) 2015 07 30
(210) 445362
(151) 2017 06 30
(441) 2015 11 09
(732) INVESTMENT TRADING CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, PL.
(540) PremiumBaby
(540)

Kolor znaku: różowy, czarny
(531) 02.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 wózki dla dzieci i niemowląt, wózki głębokie, space‑
rowe, wielofunkcyjne pojedyncze i podwójne, części i wyposażenie
do tych wózków ujęte w tej klasie, pokrycia do wózków dziecięcych,
budki do wózków dziecięcych, śpiwory do wózków dziecięcych, torby
do wózków dziecięcych, krzesełka bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki
bezpieczeństwa do przewozu dzieci w pojazdach, rowery dla dzieci
i części zamienne do nich, 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtow‑
niach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Interne‑
tu: ubrań i bielizny dziecięcej i niemowlęcej, artykułów higienicznych
dla dzieci i niemowląt, akcesoriów i przyborów do karmienia dzieci
i niemowląt, kosmetyków i środków do pielęgnacji dzieci i niemow‑
ląt, przyborów do pielęgnacji dzieci i niemowląt, mebli dziecięcych,
łóżeczek, chodzików i kołysek dla dzieci, fotelików, krzesełek i stolików
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dla dzieci, pościeli i bielizny pościelowej, gier i zabawek, artykułów
okazjonalnych i dekoracyjnych jak balony, świeczki, serpentyny, wóz‑
ków dziecięcych i ich części, wyposażenia wózków dziecięcych takich
jak torby, materace, pościel, pokrowce na wózki i parasolki, adaptery
do fotelików samochodowych, rowery dla dzieci.

(111) 294990
(220) 2015 08 03
(210) 445521
(151) 2017 06 30
(441) 2015 11 09
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) Smak na wynos
(510), (511) 29 dania gotowe składające się z owoców, warzyw, mię‑
sa, drobiu, wędlin, ryb, jaj, owoców morza, mięczaków, dania gotowe,
sałatki, dżem, konserwy i przetwory mięsne i rybne, pasztet, smalec,
zupy, zupy w proszku, zupy gotowe, zupy typu instant, koncentrat
pomidorowy, orzechy ziemne przetworzone, prażynki z ziemniaków,
chipsy ziemniaczane, przekąski na bazie ziemniaków, bita śmieta‑
na, galaretka owocowa, galaretka w proszku, kisiel owocowy, kisiel
w proszku, 30 ketchup, majonez, musztarda, sos chrzanowy, chrzan,
sosy (płynne i w proszku), miód, chipsy (produkty zbożowe), krakersy,
słone paluszki, przekąski na bazie mąki, soda oczyszczona, proszek
do pieczenia, cukier waniliowy i wanilinowy, ocet, sól, przyprawy, go‑
towe mieszanki przypraw, budyń.
(111) 294991
(220) 2015 08 04
(151) 2017 02 06
(441) 2015 11 09
(732) Polsat Brands, Buttikon, CH.
(540) NA KRAWĘDZI
(540)

(210) 445540

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, granatowy,
szary
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, kasety audio, kasety vi‑
deo, płyty CD, płyty DVD, gry komputerowe, anteny, dekodery, pro‑
gramy komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane,
16 kalendarze, książki, gazety, czasopisma, wydawnictwa jednora‑
zowe, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki,
materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby, koperty i wo‑
reczki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, 25 odzież,
nakrycia głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 32 napoje bezal‑
koholowe, 35 usługi agencji reklamowych, produkcja reklam telewi‑
zyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publiko‑
wanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowa‑
nie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze‑
daży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością arty‑
styczną, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, wy‑
szukiwanie w komputerowych bazach danych, reklama za pośred‑
nictwem sieci komputerowych, oferowanie towarów z myślą o oso‑
bach trzecich: zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, nagrań
opublikowanych utworów, przeglądów prasy, sprzętu elektroniczne‑
go do odbioru programów radiowych i telewizyjnych, przeglądów
prasy, sprzętu elektronicznego do odbioru programów radiowych
i telewizyjnych, sprzętu sportowego, sprzętu rekreacyjnego, wypo‑
sażenia gospodarstw domowych, kosmetyków, sprzętu telekomuni‑
kacyjnego, aparatów fotograficznych, nośników formatów MP3, tak
by umożliwić ich obejrzenie i dokonanie zakupu za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługa prowadzenia portali internetowych w za‑
kresie aukcji publicznych, badania opinii publicznej, badania rynku,
reklamy na rzecz osób trzecich, informacji handlowej, informacji
o działalności gospodarczej, przeglądów prasy, 38 usługi w zakresie
prowadzenia agencji informacyjnych lub prasowych, emisja radio‑
wa i telewizyjna, transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna,
przekaz satelitarny, telewizja kablowa, łączność poprzez terminale
komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, emisja programów
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telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych,
sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługa pro‑
wadzenia portali internetowych w zakresie rozpowszechniania
wiadomości i aktualności, utrzymywania stron, prowadzenia forów,
przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, prognoz
pogody, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami abo‑
nentów, 41 produkcja filmów, programów telewizyjnych i radiowych,
opracowywanie filmów, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji,
organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on‑line, kursy korespondencyjne, eduka‑
cja za pośrednictwem telewizji, radia, sieci komputerowej, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia
filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, obsługa sal kinowych,
pisanie scenariuszy, organizowanie i realizacja spektakli, koncer‑
tów, widowisk plenerowych, organizowanie konkursów piękności,
przedstawienia teatralne, usługa prowadzenia portali internetowych
w zakresie udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych,
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcoję‑
zycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru
pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych.

(111) 294992
(220) 2015 08 04
(210) 445560
(151) 2017 06 30
(441) 2015 11 09
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
(540) mobikid plus
(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, apli‑
kacje 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 komunika‑
cji elektronicznej, usługi polegające na filtrowaniu danych i zarządza‑
niu dostępami do danych, 42 usługi narzędzi programowych w formie
zapór ogniowych, usługi informatyczne polegające na umożliwianiu
kontroli rodzicielskiej on‑line korzystania przez dzieci z sieci, usługi
umożliwiające zabezpieczenia urządzenia przed dostępem do wy‑
branych treści, usługi umożliwiające zabezpieczenia urządzenia przed
dostępem do wybranych treści, zarządzanie tym dostępem i moni‑
torowanie 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 ta‑
bletu dziecka przed dostępem do niepożądanych treści określonych
przez opiekuna, zarządzanie tym dostępem i monitorowanie aktyw‑
ności urządzenia, w szczególności poprzez panel WWW lub aplikację,
oprogramowanie jako usługa [SaaS] .
(111) 294993
(220) 2015 08 10
(210) 445749
(151) 2017 02 06
(441) 2015 11 09
(732) FIRMA AUDITINGU I RACHUNKOWOŚCI FAIR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) FAiR
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia konferencji, se‑
minariów, szkoleń w zakresie rachunkowości, finansów i podatków,
usługi publikowania książek w zakresie rachunkowości, finansów
i podatków, 42 usługi doradztwa w sprawach oprogramowania
i sprzętu komputerowego, usługi instalacji, konserwacji i projekto‑
wania oprogramowania komputerowego, 45 usługi prawne.
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(111) 294994
(220) 2015 08 18
(151) 2017 02 28
(441) 2015 11 23
(732) QQQ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) iRlandzka WHISKEY 2010 iRlandzka.eu
(540)

(210) 445999

Kolor znaku: zielony, żółty, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13,
09.01.10, 25.01.15, 25.05.02, 19.01.01
(510), (511) 20 beczki drewniane, zwłaszcza dębowe do przecho‑
wywania whisky pochodzenia irlandzkiego, 33 whisky pochodze‑
nia irlandzkiego, 43 usługi zaopatrzenia w whisky pochodzenia
irlandzkiego, dostarczanie whisky pochodzenia irlandzkiego po‑
przez pojazdy kateringowe, usługi gastronomiczne, usługi baru
‑wszystkie wyżej wymienione usługi dotyczące whisky pochodze‑
nia irlandzkiego.
(111) 294995
(220) 2015 08 18
(151) 2017 06 30
(441) 2015 11 23
(732) STOLARZ DOROTA P.P.H. MAKALU, Łódź, PL.
(540) MAKALU
(540)

(210) 446043

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 14 biżuteria z metali szlachetnych, zegary, zegarki,
16 opakowania, etykiety nie z materiałów tekstylnych, 20 biżuteria
nie z metali szlachetnych, 24 etykiety z materiału, 25 odzież, nakry‑
cia głowy, kąpielowe czepki i płaszcze oraz obuwie, bielizna osobi‑
sta, bielizna dzienna i nocna, obuwie, odzież ze skóry, z imitacji skó‑
ry i z futer, szale, chusty, wyroby pończosznicze, rękawiczki, paski
do odzieży, szelki, 40 usługi krawieckie.
(111) 294996
(220) 2015 08 18
(151) 2017 06 30
(441) 2015 11 23
(732) STOLARZ DOROTA P.P.H. MAKALU, Łódź, PL.
(540) m MAKALU
(540)

(210) 446044

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 14 biżuteria z metali szlachetnych, zegary, zegarki,
16 opakowania, etykiety nie z materiałów tekstylnych, 20 biżuteria
nie z metali szlachetnych, 24 etykiety z materiału, 25 odzież, nakry‑
cia głowy, kąpielowe czepki i płaszcze oraz obuwie, bielizna osobi‑
sta, bielizna dzienna i nocna, obuwie, odzież ze skóry, z imitacji skó‑
ry i z futer, szale, chusty, wyroby pończosznicze, rękawiczki, paski
do odzieży, szelki, 40 usługi krawieckie.
(111) 294997
(220) 2015 08 20
(210) 446133
(151) 2017 02 08
(441) 2015 11 23
(732) A.S. INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KFZ KRAJOWY FUNDUSZ ZASTAWNICZY

Nr 8/2017

(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski, biały
(531) 07.03.01, 07.05.06, 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, zarządzanie bazami danych i zbiorami
informatycznymi, usługi sprzedaży: samochodów, motocykli, łodzi
żaglowych, łodzi motorowych, nieruchomości, zegarków, sztabek
lokacyjnych wykonanych z metali szlachetnych, przedmiotów numi‑
zmatycznych, biżuterii wykonanej z kamieni szlachetnych, kamieni
szlachetnych, antyków i dzieł sztuki, 36 usługi finansowe, doradztwo
finansowe, kredyty ratalne, doradztwo w sprawach finansowych,
udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych w tym pod zastaw, lo‑
katy kapitału, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, do‑
radztwo inwestycyjne, usługi w zakresie czynności powierniczych,
zarządzanie funduszami powierniczymi, wynajmowanie mieszkań
i powierzchni biurowych, usługi pośrednictwa w zakresie handlu
nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchome‑
go, w tym pośrednictwo w kupnie, sprzedaży, najmie i dzierżawie
nieruchomości, usługi wyceny: zbiorów numizmatycznych, biżuterii
wykonanej z kamieni szlachetnych, kamieni szlachetnych, antyków
i dzieł sztuki, usługi sprzedaży nieruchomości.
(111) 294998
(220) 2015 08 25
(210) 446296
(151) 2017 06 30
(441) 2015 11 23
(732) ALLANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ALLANI
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, galanteria skórzana, bransoletki
wykonane ze skóry i imitacji skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe, wali‑
zy i torby podróżne, torby, plecaki, parasolki, parasole (duże) i laski, bi‑
cze, uprzęże i wyroby rymarskie, 35 reklama, rozpowszechnianie ogło‑
szeń reklamowych, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia‑
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działal‑
nością gospodarczą, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa
handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego,
franczyza, promocja sprzedaży towarów, wyceny handlowe, usługa
polegająca na prezentowaniu ofert różnych firm z branży odzieżowej,
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi konsultacyjne i do‑
radcze dotyczące w/w, informacja o powyższych usługach.
(111) 294999
(220) 2015 09 01
(210) 446517
(151) 2017 06 30
(441) 2015 12 07
(732) SHE COSMETIC LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MANFOOT
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, w tym: kre‑
my, żele, peelingi, sole, maski i maseczki, artykuły perfumeryjne, dez‑
odoranty, antyperspiranty, kremy i preparaty pielęgnacyjne do rąk,
kremy do ciała, balsamy, preparaty do depilacji, produkty myjące,
mydła, pumeks, talk kosmetyczny, 5 produkty medyczne do ochrony,
leczenia i pielęgnacji stóp i dłoni, w tym: plastry, żele do stosowania
miejscowego, preparaty na odciski, kremy i maści przeciwgrzybicz‑
ne, 8 zestawy do manicure, zestawy do pedicure, przybory elektrycz‑
ne lub nieelektryczne do depilacji, cążki, nożyczki, tarki, pilniki, pęse‑
ty, szczypce i polerki, etui do przechowywania ww. towarów.
(111) 295000
(151) 2016 11 09

(220) 2015 09 03
(441) 2015 12 07

(210) 446584

Nr 8/2017
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(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) PGE NARODOWY
(510), (511) 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, wyposa‑
żenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, materiały filtracyjne z pa‑
pieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły do korekto‑
rowania i ścierania, maszyny biurowe, materiały drukarskie i introliga‑
torskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe, albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku do‑
mowego, materiały drukowane, książki, papier i karton, przemysłowy pa‑
pier i karton, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe,
18 skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów (zawarte w klasie
18), w szczególności torby i inne pojemniki, galanteria skórzana, w tym
torebki, portfele, etui na klucze, kufry i torby podróżne, parasole, para‑
sole przeciwsłoneczne i laski, 21 artykuły gospodarstwa domowego,
naczynia kuchenne oraz pojemniki (nie z metali szlachetnych), w szcze‑
gólności kubki, talerze, otwieracze do butelek, korkociągi, grzebienie
i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wyrobu
szczotek, artykuły do czyszczenia, druciak do czyszczenia, nieprzetwo‑
rzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w bu‑
downictwie), wyroby ze szkła, porcelany i fajansu do celów domowych
i kuchennych, dzieła sztuki ze szkła, porcelany i fajansu, 28 gry i zabawki,
artykuły gimnastyczne i sportowe (ujęte w klasie 28), w szczególności
piłki golfowe, piłki nożne, dyski latające, piłki ręczne, piłki do gry w polo,
piłki tenisowe, ozdoby choinkowe, karty do gry, 32 piwo, wody mine‑
ralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje
izotoniczne, 35 marketing, badania rynkowe i analiza rynku, doradztwo
w zakresie biznesu i organizacji przedsiębiorstw, organizowanie i zawie‑
ranie transakcji handlowych dla osób trzecich, zawieranie umów kupna
i sprzedaży towarów, usługi badania opinii publicznej, badania rekla‑
mowe, dystrybucja towarów w celach reklamowych, reklama, reklama,
w szczególności radiowa, telewizyjna, w kinie, drukowanie, reklama
video‑i teletekstowa, reklamy, wypożyczalnie filmów reklamowych, zle‑
cenia telefoniczne, produkcja filmów promocyjnych, zbieranie informa‑
cji, prezentacji i przekazywania informacji, w szczególności komunikacja
za pomocą interaktywnych systemów komputerowych w odniesieniu
do towarów i usług, 36 ubezpieczenia, finanse, działalność monetarna,
w tym wydawanie kart linii kredytowej i płatniczej: pośrednictwo w in‑
westowaniu kapitału, usługi w zakresie nieruchomości, 38 telekomu‑
nikacja, transmitowanie filmów, programów telewizyjnych, radiowych,
VTX, wideotekstowych, teletekstowych lub transmisji, w szczególności
reklamowych, transmitowanie dźwięku, obrazu i danych za pomocą
kabla, satelity, sieci komputerowych, linii telefonicznych i ISDN oraz in‑
nych mediów transmisyjnych: nadawanie programów o telesprzedaży,,
41 edukacja, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
świadczenia stadionowych obiektów sportowy dla piłki nożnej, wyna‑
jem filmów, rozrywka telewizyjna i radiowa, produkcja filmów, progra‑
mów telewizyjnych, radiowych, BTX, videotekstowych, programów
teletekstowych, wypożyczalnia filmów, publikacja i wydawanie druków,
zwłaszcza broszur, katalogów, książek, gazet i czasopism, dostarczanie
informacji dotyczących wydarzeń sportowych, klubów i stowarzyszeń
sportowych, 42 przygotowanie i prowadzenie bazy danych, programo‑
wanie komputerów, przyznawanie praw do przesyłu i marketing praw
własności intelektualnej, 43 zakwaterowanie i wyżywienie dla gości.
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(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.
176967
277959
293091

/
13/2004
14/2005

293132
303430
315057

14/2005
06/2006
25/2006

337824
362398
366220
372830
373583
377350
384457
386817
388123
388193
393087
396724
396725
397963
398647
400286
402409
402415
403454
404121
404799
406805
407467
408713
410580
412601
413090
414976
414986
415019
415949
416138
416613
416620
417060
417068
418095
418341
421076
421077
421664
422896
422943
423595
424905
426932
428984
429734
431546
432141
432492
432698
433036
433417
433695
434368
434690
435826
436502
437274
438022
438424
438754
439527
439593
439990
441063

12/2008
04/2010
11/2010
22/2010
23/2010
04/2011
16/2011
20/2011
22/2011
23/2011
05/2012
11/2012
11/2012
13/2012
14/2012
17/2012
21/2012
21/2012
23/2012
25/2012
26/2012
04/2013
06/2013
08/2013
11/2013
15/2013
16/2013
19/2013
19/2013
19/2013
21/2013
21/2013
22/2013
22/2013
23/2013
23/2013
25/2013
21/2013
04/2014
04/2014
05/2014
07/2014
07/2014
09/2014
12/2014
15/2014
18/2014
19/2014
23/2014
24/2014
25/2014
25/2014
26/2014
01/2015
01/2015
02/2015
03/2015
05/2015
06/2015
08/2015
10/2015
11/2015
11/2015
12/2015
13/2015
13/2015
15/2015

2885
441075
441165
441263
442277
442572
442581
442584
442666
442912
443381
443459
443649
443656
444043
444692
444869
445024
445241
445709
445711
446753
447196
447197
447527
447588
447746
449519
451158
451215
451871
451889
451941
451942
452012
452175
452218
452303
452321
452497
452498
452717
452719
453141
453146
453150
453191
453197
453278
453312
453685
454240
454243
454281
454286
454351
455487
455787
455964
456003
456202
457115
458280
459828
460146
460977
461654
461924

15/2015
15/2015
15/2015
17/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
19/2015
20/2015
20/2015
20/2015
20/2015
21/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
23/2015
23/2015
26/2015
26/2015
26/2015
1/2016
1/2016
1/2016
5/2016
8/2016
8/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
21/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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462905
463588
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463927
465224
465396

/
/
/
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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.
381343
394776
397617
401393
409644
410500
410501
410502
411646
420276
420824
423119
424542
426254
426255
426624
427687
427688
427689
430044
431179
431234
431474
437815
438657
439006
441255
442128
442767
443124
445085
445748
448141
448359
448362

11/2011
08/2012
13/2012
19/2012
10/2013
11/2013
11/2013
11/2013
13/2013
03/2014
03/2014
07/2014
11/2014
14/2014
14/2014
14/2014
16/2014
16/2014
16/2014
20/2014
22/2014
22/2014
23/2014
10/2015
11/2015
12/2015
15/2015
16/2015
18/2015
19/2015
22/2015
23/2015
2/2016
3/2016
3/2016

448556
449853
450665
451115
451547
451548
451552
451559
452697
453993
454162
454727
454910
455737
455742
456977
457167
457388
457707
458531
458585
459269
459560
459593
460385
460511
460779
461623
464145
464146
464630
464749
465271
465692

3/2016
5/2016
7/2016
8/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
12/2016
13/2016
14/2016
21/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
385535
386828
392412
394725
402762
402903
402905

18/2011
20/2011
04/2012
08/2012
22/2012
22/2012
22/2012

402906
403482
404494
406661
407959
408814
410605

22/2012
23/2012
26/2012
04/2013
06/2013
08/2013
11/2013

410929
414116
415355
415702
416597
418782
420760
421331
421353
421898
422375
422390
422692
423342
423837
424114
424195
425456
426989
427266
428171
428772
428775
428876
428913
429255
429559
429606
430156
430355
430468
430565
430694
431125
431530
431536
431681
432532
433008
433193
433344
433579
433879
433880
433881
433918
433930
434773
434829
434908
434943
434944
435014
435034
435177
435661
435662
435666
435886
435927
435964
436180
436603
436617
436628
437250
437267

12/2013
18/2013
20/2013
20/2013
22/2013
26/2013
03/2014
04/2014
04/2014
06/2014
06/2014
06/2014
07/2014
08/2014
10/2014
10/2014
10/2014
12/2014
15/2014
15/2014
17/2014
18/2014
18/2014
18/2014
18/2014
19/2014
19/2014
19/2014
20/2014
21/2014
21/2014
21/2014
21/2014
22/2014
23/2014
23/2014
23/2014
25/2014
26/2014
26/2014
26/2014
01/2015
02/2015
02/2015
02/2015
02/2015
02/2015
03/2015
03/2015
04/2015
04/2015
04/2015
04/2015
04/2015
04/2015
05/2015
05/2015
05/2015
05/2015
05/2015
06/2015
09/2015
07/2015
07/2015
07/2015
08/2015
08/2015

Nr 8/2017
437419
438235
438413
438439
438440
438565
438674
438871
438968
439111
439433
439671
439743
439833
440086
440304
440312
440421
440505
441598
441884
442127
442162
442276
442491
442682
442689
442690
442817
442820
442830
442831
442884
443042
443044
444184
444318
444418
444420
444530
444757
444827
445030
445175
445243
445244
445245
445246
445405
445476
445477
445481
445486
445656
445713
445868
445972
446161
446251
446359
446573
446642
446771
446881
447003
447011
447086

09/2015
10/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
12/2015
12/2015
13/2015
13/2015
13/2015
13/2015
14/2015
14/2015
14/2015
14/2015
16/2015
17/2015
17/2015
17/2015
17/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
19/2015
19/2015
19/2015
21/2015
21/2015
22/2015
23/2015
22/2015
23/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
23/2015
23/2015
23/2015
23/2015
23/2015
23/2015
24/2015
23/2015
24/2015
24/2015
24/2015
24/2015
25/2015
25/2015
25/2015
26/2015
26/2015
26/2015
26/2015
26/2015

Nr 8/2017
447322
447448
447451
447458
447710
447714
447874
447892
447903
447905
447946
447957
447958
447992
448118
448120
448209
448299
448445
448446
448678
448688
448856
449099
449149
449154
449197
449199
449205
449321
449337
449424
449446
449482
449492
449499
449504
449542
449571
449589
449592
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1/2016
1/2016
1/2016
1/2016
1/2016
1/2016
3/2016
2/2016
3/2016
2/2016
2/2016
2/2016
2/2016
2/2016
2/2016
2/2016
2/2016
2/2016
3/2016
3/2016
3/2016
3/2016
4/2016
4/2016
4/2016
4/2016
4/2016
4/2016
4/2016
4/2016
4/2016
5/2016
6/2016
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016

449636
449701
449731
449768
449833
449847
449860
449877
449909
449951
449970
449975
449979
450029
450031
450036
450037
450039
450266
450270
450271
450272
450308
450309
450313
450344
450380
450382
450393
451382
455074
455086
455094
455100
455132
455285
455334
455652
455781
456074
456737

5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
8/2016
9/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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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 po‑
daniem nazwy kraju,
rubryka B	-	znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbit‑
kę 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 przy‑
padku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C	-	wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
rubryka D	-	prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E	-	kategorię znaku lub prawa ochronnego (wspólny znak to‑
warowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne
prawo ochronne) oraz regulamin znaku,

2887

rubryka F	-	 wnioski i sprzeciwy oraz decyzje wydane w wyniku ich roz‑
poznania,
rubryka G	-	rejestracja międzynarodowa (adnotacja o rejestracji mię‑
dzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji kra‑
jowej),
rubryka H	-	datę unieważnienia lub datę i przyczynę wygaśnięcia pra‑
wa ochronnego, zastąpienie rejestracji krajowej rejestra‑
cją międzynarodową.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
zmiana regulaminu znaku wspólnego, sprostowania
istotnych pomyłek.
009049 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
033398 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS
(SWITZERLAND) GMBH, BAZYLEA, Szwajcaria i dokonanie wpisu:
HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS LICENSING (SWITZERLAND)
GMBH, Bazylea, Szwajcaria.
040961 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CLARIANT AG, Muttenz, Szwajcaria i do‑
konanie wpisu: Archroma IP GmbH, Reinach, Szwajcaria.
045397 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
045969 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
046937 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CLARIANT AG, Muttenz, Szwajcaria i do‑
konanie wpisu: ARCHOMA IP GMBH, Reinach, Szwajcaria.
048013 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOLVERINE WORLD WIDE, INC., ROCK‑
FORD, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: WOLVERINE
OUTDOORS, INC., ROCKFORD, Stany Zjednoczone Ameryki.
049686 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
052637 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CLARIANT PRODUKTE (DEUTSCHLAND)
GMBH, FRANKFURT N/MENEM, Niemcy i dokonanie wpisu: AR‑
CHROMA IP GMBH, Reinach, Szwajcaria.
054112 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1283/17/066) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527107 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑54112
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oborni‑
kach”.
054112 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1185/17/767) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527524 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑54112
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Nr 8/2017

w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corpora‑
tion International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone
Ameryki”.

058445 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.

054113 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns
‑Rej.Za 1325/17/043)
wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527128 zastaw re‑
jestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy
R‑54113 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC In‑
ternational Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Obornikach”.

058585 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.

054113 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1189/17/371) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527525 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑54113
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corpora‑
tion International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone
Ameryki”.
054165 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TESA SE, HAMBURG, Niemcy
i dokonanie wpisu: Tesa SE, Norderstedt, Niemcy.
054883 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VELCRO INDUSTRIES B.V., CURACAO, An‑
tyle Holenderskie i dokonanie wpisu: Velcro BVBA, Deinze, Belgia.
054987 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOW AGROSCIENCES LLC, INDIANAPO‑
LIS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Nutrichem
Company Limited, Beijing, Chiny.
054930 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
055039 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BENTELER AKTIENGESELLSCHAFT,
PADERBORN, Niemcy i dokonanie wpisu: Benteler Deutschland
GmbH, Paderborn, Niemcy.
055039 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Benteler Deutschland GmbH,
Paderbom, Niemcy i dokonanie wpisu: BENTELER Business Services
GmbH, Paderborn, Niemcy.
055113 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: INGERSOLL‑RAND COMPANY, WO‑
ODCLIFF LAKE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
INGERSOLL‑RAND COMPANY, Davidson, Stany Zjednoczone Ame‑
ryki.
055781 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BENTELER AKTIENGESELLSCHAFT,
PADERBORN, Niemcy i dokonanie wpisu: Benteler Deutschland
GmbH, Paderborn, Niemcy.
055781 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Benteler Deutschland GmbH,
Paderbom, Niemcy i dokonanie wpisu: BENTELER Business Services
GmbH, Paderborn, Niemcy.
056510 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UBC Pharma GmbH, Monheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Merus Labs Luxco II S.à.r.l., Luksemburg, Luk‑
semburg.

058743 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
059660 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „CHEMA” Spółdzielnia Pracy w Olesinie,
Olesin, Polska i dokonanie wpisu: CHEMA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesin, Polska 100475131.
063116 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
064476 2017 05 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HITACHI ALOKA MEDICAL, LTD., Tokio, Ja‑
ponia i dokonanie wpisu: KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(d/b/a Hitachi, Ltd.), Tokio, Japonia.
068412 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTER‑
NATIONAL, INC., Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., Beverly Hills,
Stany Zjednoczone Ameryki.
068545 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTER‑
NATIONAL, INC., Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., Beverly Hills,
Stany Zjednoczone Ameryki.
068546 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTER‑
NATIONAL, INC., Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., Beverly Hills,
Stany Zjednoczone Ameryki.
069602 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOLVERINE WORLD WIDE, INC. (DELA‑
WARE CORPORATION), ROCKFORD, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: WOLVERINE OUTDOORS, INC., ROCKFORD, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki.
069838 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
069839 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
069840 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
069841 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
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nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
070769 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (DELAWARE COR‑
PORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpi‑
su: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
070972 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MULTIVAC SEPP HAGGENMÜL‑
LER GMBH & CO. KG, WOLFERTSCHWENDEN, Niemcy i dokonanie
wpisu: MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co.KG, Wolfertschwen‑
den, Niemcy.
071178 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SGB SERVICES LIMITED, LONDYN, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: HARSCO INFRASTRUCTURE SERVICES
LIMITED, Leatherhead, Wielka Brytania.
071178 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HARSCO INFRASTRUCTURE SERVICES LI‑
MITED, Leatherhead, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: BRAND
ENERGY & INFRASTRUCTURE SERVICES UK, Ltd., Leatherhead, Wiel‑
ka Brytania.
072190 2017 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jutrzenka Colian Sp. z o.o., Opatówek,
Polska 300446241 i dokonanie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241.
072249 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOLVERINE WORLD WIDE, INC. (DELA‑
WARE CORPORATION), ROCKFORD, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: WOLVERINE OUTDOORS, INC., ROCKFORD, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki.
073551 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
073842 2017 05 23 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 Zjed‑
noczone Ameryki.
073842 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wendy’s International, LLC, Dublin, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Quality Is Our Recipe,
LLC, Dublin, Stany Zjednoczone Ameryki.
074596 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UCB PHARMA GMBH, MONHEIM, Niemcy
i dokonanie wpisu: Merus Labs Luxco II S.à.r.l., Luksemburg, Luk‑
semburg.
075835 2017 05 15 D. Wprowadzono zmianę przez wykreśle‑
nie wpisu: „W dniu 04 września 2002 r. zawarto umowę licencyjną
na używanie znaku towarowego PROMUS nr R‑75835 przez PRO‑
MUS KATOWICE Sp. z o.o., Ruda Śląska, Polska” i dokonanie wpisu:
„W dniu 04 września 2002 r. zawarto umowę licencyjną na używa‑
nie znaku towarowego PROMUS nr R‑75835 przez PROMUS KATO‑
WICE Sp. z o.o., Sosnowiec, Polska”
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076715 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
077441 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CLARIANT PRODUKTE (DEUTSCHLAND)
GMBH, FRANKFURT NAD MENEM, Niemcy i dokonanie wpisu: AR‑
CHROMA IP GMBH, Reinach, Szwajcaria.
078579 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOLVERINE WORLD WIDE, INC. (DELA‑
WARE CORPORATION), ROCKFORD, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: WOLVERINE OUTDOORS, INC., ROCKFORD, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki.
079357 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: M.P.S. INTERNATIONAL LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska i doko‑
nanie wpisu: MPS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 101798850.
079533 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
080990 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns
‑Rej.Za 1154/17/403)
wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526953 zastaw re‑
jestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy
R‑80990 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC In‑
ternational Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Obornikach”.
080990 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1042/17/179) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2527006 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑80990 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International
z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
080991 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1039/17/665) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2527116 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑80991 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International
z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.

076389 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.

080991 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1152/17/601) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2526867 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑80991 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograni‑
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.

076710 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.

081602 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.

2890

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

081640 2017 05 15 D. Wprowadzono zmianę przez wykreśle‑
nie wpisu: „W dniu 04 września 2002 r. zawarto umowę licencyjną
na używanie znaku towarowego PROMUS nr R‑81640 przez PRO‑
MUS KATOWICE Sp. z o.o., Ruda Śląska, Polska” i dokonanie wpisu:
„W dniu 04 września 2002 r. zawarto umowę licencyjną na używa‑
nie znaku towarowego PROMUS nr R‑81640 przez PROMUS KATO‑
WICE Sp. z o.o., Sosnowiec, Polska”
081704 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (DELAWARE COR‑
PORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpi‑
su: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
082668 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
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093983 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umo‑
wy z dnia 1 stycznia 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez KROTEX PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY‑
TOWA, Warszawa, Polska na czas określony od dnia 01.01.2016 r.
do dnia 01.01.2036 r.”.
095080 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
095271 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.

082673 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: T.G. BEWA Sp. z o.o., Piaski, Polska i doko‑
nanie wpisu: BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Ruszczyn, Polska 140714202.

095748 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.

082719 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

097413 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Cunningham Lindsey Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: CONSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 016413468.

084097 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (DELAWARE COR‑
PORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpi‑
su: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.

097413 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CONSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016413468 i dokona‑
nie wpisu: CNNG AUDYTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011941493.

084180 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „Wimed” Oznakowanie Dróg
Sp. z o.o., Tuchów, Polska 180188573 i dokonanie wpisu: WIMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, Pol‑
ska 180188573.
087046 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Sp. z o.o., Toruń, Polska i dokona‑
nie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
087046 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
088399 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Sp. z o.o., Toruń, Polska i dokona‑
nie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
088399 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
092418 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
093089 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UCB PHARMA GMBH, MONHEIM, Niemcy
i dokonanie wpisu: Merus Labs Luxco II S.à.r.l., Luksemburg, Luk‑
semburg.

097662 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
097698 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: RAISIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwiczna, Polska 141903260 i doko‑
nanie wpisu: ZAKŁAD PRODUKCJI MAKARONÓW SULMA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulechów, Polska
361838640.
098303 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
098304 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
098467 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
098741 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: OPONA II IP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180632890
i dokonanie wpisu: OPONA II IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632890.
098741 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: OPONA II IP SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632890 i do‑
konanie wpisu: HANDLOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
690103056.
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101639 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
104618 2017 05 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice
‑Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns‑Rej.Za 295/17/118) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2520286 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑104618 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności SILICON VALLEY BANK z siedzibą w Santa
Clara, Stany Zjednoczone Ameryki wobec JEEVES INFORMATION
SYSTEM AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja”.
104816 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
z dnia 01 lipca 2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na uży‑
wanie znaku towarowego przez KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska na czas określony od dnia 01.07.2015 r. do dnia
01.07.2035 r.”.
105356 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
106136 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1296/17/590) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527026 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑1061136
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oborni‑
kach”.
106136 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1005/17/098) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527147 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑106136
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation
International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ame‑
ryki”.
106157 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
106956 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
107424 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER HEALTHCARE LLC, PITTSBURGH,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Ascensia Diabetes
Care Holdings AG, Basel, Szwajcaria.
109123 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AALBORG PORTLAND A/S, AAL‑
BORG, Dania i dokonanie wpisu: Aalborg Portland Holding A/S,
Aalborg Øst, Dania.
109141 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
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Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1267/17/028) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527093 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑109141
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corpora‑
tion International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone
Ameryki”.
109141 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1299/17/793) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526890 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑109141
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Internatio‑
nal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obor‑
nikach”.
109569 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1295/17/189) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526989 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑109569
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Internatio‑
nal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obor‑
nikach”.
109569 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1054/17/302) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527480 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑109569
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corpora‑
tion International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone
Ameryki”.
110131 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑ Rej.Za 1314/17/321) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526873 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑110131
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Internatio‑
nal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obor‑
nikach”.
110131 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑ Rej.Za 1271/17/943) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527056 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑110131
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corpora‑
tion International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone
Ameryki”.
110401 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
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110695 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
112192 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INTERLATEX GMBH, DILLEN‑
BURG, Niemcy i dokonanie wpisu: Intertatex GmbH, Amstadt,
Niemcy.
112973 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EUROSTRADA Biuro Projektowo Konsul‑
tingowe Spółka z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: BIURO
PROJEKTOWO‑KONSULTINGOWE EUROSTRADA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chylice, Polska 011870050.
113404 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DUPONT PERFORMANCE ELASTOMERS
L.L.C., WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpi‑
su: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, WILMINGTON, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki.
113404 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPA‑
NY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
The Chemours Company FC, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki.
113458 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BXL PLASTICS LIMITED, HEMEL HEMP‑
STEAD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: ARJOWIGGINS, Issy‑les
‑Moulineaux, Francja.
113458 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ARJOWIGGINS, Issy‑les‑Moulineaux,
Francja i dokonanie wpisu: ARJOBEX LIMITED, Clacton On Sea,
Wielka Brytania.
113682 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTER‑
NATIONAL, INC., CHICAGO, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., Beverly
Hills, Stany Zjednoczone Ameryki.
113749 2017 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FREYSSINET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE, VELIZY‑VILLACOUBLAY, Francja i dokonanie wpisu: SO‑
LETANCHE FREYSSINET, RUEIL MALMAISON, Francja.
113773 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SEIKO PRECISION INC., TOKIO, Ja‑
ponia i dokonanie wpisu: Seiko Precision Inc., Matsudo‑shi, Japonia.
113799 2017 05 10 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 7 października
2013 r. sygnatura akt 147/10/2013/DKZR zaopatrzony w klauzulę
wykonalności z dnia 29 października 2013 r. Postanowienie Sądu
rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy
XVI Wydział Gospodarczy z dnia 28 października 2013 r., sygnatura
akt XVI GCo 1895/13 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ewa Młyńska w toku postę‑
powania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą Km 29/15
dokonała zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towa‑
rowy na rzecz wierzyciela: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Depar‑
tament Kredytów Zwiększonego Ryzyka z siedzibą w Poznaniu.”.
114196 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KYE SYSTEMS CORP., TAIPEI
HSIEN, CHINY, Tajwan i dokonanie wpisu: KYE SYSTEMS CORP., New
Taipel City, Tajwan.
114378 2017 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FIAT AUTO S.P.A., TURYN, Włochy
i dokonanie wpisu: FCA ITALY S.P.A., Turyn, Włochy.
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114383 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: WYETH HOLDINGS LLC, MADI‑
SON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Wyeth Hol‑
dings LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
114400 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Sp. z o.o., Toruń, Polska i dokona‑
nie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
114400 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
114584 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DAFO‑PLASTICS Spółka z o.o., Nowy Targ,
Polska i dokonanie wpisu: TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Targ, Polska 364748765.
114737 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Sp. z o.o., Toruń, Polska i dokona‑
nie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
114737 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
114809 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMOR GUMMIWAREN GMBH,
DILLENBURG, Niemcy i dokonanie wpisu: Amor Gummiwaren
GmbH, Amstadt, Niemcy.
114816 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOCIETE NATIONALE D’EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES S.A., PARYŻ, Francja
i dokonanie wpisu: SOCIETE NATIONALE D’EXPLOITATION INDU‑
STRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES SASU, Paryż, Francja.
115288 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1057/17/505) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2526925 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑115288 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z sie‑
dzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
115288 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns
‑Rej.Za 1353/17/204)
wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527090 zastaw re‑
jestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy
R‑115288 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC In‑
ternational Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Obornikach”.
115333 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEFAL S.A., RUMILLY, Francja i dokonanie
wpisu: TEFAL, Rumilly, Francja.
115585 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Małas Jerzy Przedsiębiorstwo Specjali‑
styczne UNICUM, Koziegłowy, Polska 008065157 i dokonanie wpi‑
su: UNICUM ETYKIETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koziegłowy, Polska 301984377.
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116246 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Deręgowska Aniela, Deręgowski Stani‑
sław, Deręgowski Piotr DERFORM S.C., Poznań, Polska i dokona‑
nie wpisu: DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY, Sady, Polska
630196165.
116431 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Andrzej Lisowski, Olsztyn, Polska NIP
949‑009‑88‑14 i dokonanie wpisu: TREND J. Lisowska Spółka Jaw‑
na, Częstochowa, Polska.
116572 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Strzelecka Spółdzielnia Mleczarska,
Strzelce Krajeńskie, Polska 000441514 i dokonanie wpisu: Rolnicza
Spółdzielnia Mleczarska ROLMLECZ, Radom, Polska 000783864.
116572 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska ROLM‑
LECZ, Radom, Polska 000783864 i dokonanie wpisu: SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA MLEKPOL, Grajewo, Polska 000827780.
116825 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
116862 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
117030 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DAFO‑PLASTICS Spółka z o.o., Nowy Targ,
Polska i dokonanie wpisu: TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Targ, Polska 364748765.
117327 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BARTEX‑BARTOL Sp.jawna, Paproć,
Polska 639684009 i dokonanie wpisu: BARTEX‑BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Paproć, Polska 639684009.
117329 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BARTEX‑BARTOL Sp.jawna, Paproć,
Polska 639684009 i dokonanie wpisu: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Paproć, Polska 639684009.
117377 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Strzelecka Spółdzielnia Mleczarska,
Strzelce Krajeńskie, Polska 000441514 i dokonanie wpisu: Rolnicza
Spółdzielnia Mleczarska ROLMLECZ, Radom, Polska 000783864.
117377 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska ROLM‑
LECZ, Radom, Polska 000783864 i dokonanie wpisu: SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA MLEKPOL, Grajewo, Polska 000827780.
117475 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EUROSNACK Spółka z o.o., Świętochłowi‑
ce, Polska i dokonanie wpisu: EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA, War‑
szawa, Polska 273216955.
117860 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Toruńskie Piwnice Win VINPOL Spółka
z o.o., Toruń, Polska i dokonanie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
117860 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
117860 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
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Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
117956 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BARTEX‑BARTOL Sp.jawna, Paproć,
Polska 639684009 i dokonanie wpisu: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Paproć, Polska 639684009.
118000 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BASTIK Spółka z o.o., Kaniew, Polska
003343255 i dokonanie wpisu: BASTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koźmin Wielkopolski, Polska 003343255.
118632 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów
Budowlanych IZOLMAT Spółka z o.o., Gdańsk, Polska i dokonanie
wpisu: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
118687 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (A DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
118868 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
118874 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COMPANIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS
Y SERVICIOS CÓRPORA S.A., VALPARAISO, Chile i dokonanie wpisu:
TRESMONTES LUCCHETTI S.A., SANTIAGO, Chile.
119446 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CK HOLDING AB, SOLNA, Szwe‑
cja i dokonanie wpisu: Candyking Holding AB, Solna, Szwecja.
119879 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
120078 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
120669 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EUROSNACK Spółka z o.o., Świętochłowi‑
ce, Polska i dokonanie wpisu: EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA, War‑
szawa, Polska 273216955.
120722 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAZSITS & MAZSITS OEG, Seekirchen,
Austria i dokonanie wpisu: Mazsits & Mazsits KG, Salzburg, Austria.
121072 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów
Budowlanych IZOLMAT Spółka z o.o., Gdańsk, Polska i dokonanie
wpisu: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
122325 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: COLDWELL BANKER LLC, PAR‑
SIPPANY, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Coldwell
Banker LLC, Madison, Stany Zjednoczone Ameryki.
122326 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: COLDWELL BANKER LLC, PAR‑
SIPPANY, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Coldwell
Banker LLC, Madison, Stany Zjednoczone Ameryki.
122977 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (A DELAWARE
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CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corpora‑
tion International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone
Ameryki”.

123062 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.

128281 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TIME OUT GROUP LIMITED, Lon‑
dyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Time Out Digital Limited,
Londyn, Wielka Brytania.

123378 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA S.A., Warszawa, Polska
650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.

128350 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STAHLGRUBER OTTO GRUBER AG, POING,
Niemcy i dokonanie wpisu: REMA TIP TOP AG, Poing, Niemcy.

124301 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
124412 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
125066 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
125067 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
125352 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Zofia Marcela Góralczyk Fir‑
ma Produkcyjno‑Handlowa MG, Kalwaria Zebrzydowska, Polska
070497612 i dokonanie wpisu: ZOFIA MARCELA GÓRALCZYK ME‑
BLE – MG, Kalwaria Zebrzydowska, Polska 070497612.
126333 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
126670 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
126721 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
126985 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1288/17/071) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2526795 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑126985 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograni‑
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
126985 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1175/17/446) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526972 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑126985
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank

128479 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOLVERINE WORLD WIDE, INC. (A DELA‑
WARE CORPORATION), ROCKFORD, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: WOLVERINE OUTDOORS, INC., ROCKFORD, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki.
128754 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
128774 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PL LOGISTIK UG, Berlin, Niemcy i dokona‑
nie wpisu: FANEMO HOLDING LIMITED, Nikozja, Cypr.
129178 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOLVERINE WORLD WIDE, INC. (A DELA‑
WARE CORPORATION), ROCKFORD, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: WOLVERINE OUTDOORS, INC., ROCKFORD, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki.
129543 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
129639 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
130972 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
131050 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
131502 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (A DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
131675 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
131747 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
131809 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA S.A., Warszawa, Polska
650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
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131835 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
131838 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA S.A., Warszawa, Polska
650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
132539 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: COLDWELL BANKER LLC, PAR‑
SIPPANY, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Coldwell
Banker LLC, Madison, Stany Zjednoczone Ameryki.
132802 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: COLDWELL BANKER LLC, PAR‑
SIPPANY, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Coldwell
Banker LLC, Madison, Stany Zjednoczone Ameryki.
132839 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1303/17/599) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2526881 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑132839 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International Spółka z ograni‑
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
132839 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1050/17/698) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527098 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑132839
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corpora‑
tion International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone
Ameryki”.
133007 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
133023 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Toruńskie Piwnice Win VINPOL Spół‑
ka z o.o., Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: VINPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
133023 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
133023 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
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134088 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
134288 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
135272 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
135717 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LANE FURNITURE INDUSTRIES, INC., TU‑
PELO, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HHG GLO‑
BAL DESIGNS LLC, St.Louis, Stany Zjednoczone Ameryki.
137013 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROTEX‑POLAND Spółka z o.o., 01‑793
Warszawa ul. Rydygiera 8 blok 18, Polska i dokonanie wpisu: NBERG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI,
Warszawa, Polska 010532278.
137013 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, Warszawa, Polska 010532278
i dokonanie wpisu: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146362744.
137013 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146362744 i doko‑
nanie wpisu: ARVIVERENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361796640.
137013 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARVIVERENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361796640 i dokonanie
wpisu: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170.
138302 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „IZOLBET” Kazimierz Majchrzak i Wspól‑
nicy Spółka Jawna, Golanki k/Płocka, Polska i dokonanie wpisu:
ABC SPV02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Gostynin, Polska
138302 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABC SPV02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Go‑
stynin, Polska i dokonanie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Gostynin, Polska 610221460.
138302 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Gostynin,
Polska 610221460 i dokonanie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin, Polska 146040638.

133999 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER HEALTHCARE LLC, PITTSBURGH,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Ascensia Diabetes
Care Holdings AG, Basel, Szwajcaria.

139979 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.

134000 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER HEALTHCARE LLC, PITTSBURGH,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Ascensia Diabetes
Care Holdings AG, Basel, Szwajcaria.

140424 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (A DELAWARE COR‑
PORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
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141294 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
141780 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ADAMED Spółka z o.o., Pieńków
249, 05‑152 Czosnów, Polska i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska
364297127.
142383 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
142624 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (A DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
142625 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (A DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
143292 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns
‑Rej.Za 1302/17/198)
wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527108 zastaw re‑
jestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy
R‑143292 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC In‑
ternational Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Obornikach”.
143292 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1048/17/585) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526964 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑143292
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corpora‑
tion International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone
Ameryki”.
143355 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ADAMED Sp. z o.o., Pieńków, Polska
011369567 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
143841 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 016003836
i dokonanie wpisu: VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa,
Polska 0160003836.
144246 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
145873 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1323/17/241) wpisano
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do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527111 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑145873
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Internatio‑
nal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obor‑
nikach”.
145873 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1198/17/291) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526958 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑145873
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corpora‑
tion International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone
Ameryki”.
145874 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1331/17/760) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526904 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑145874
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Internatio‑
nal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obor‑
nikach”.
145874 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1201/17/696) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526905 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑145874
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corpora‑
tion International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone
Ameryki”.
146052 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
146123 2017 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COMPO GMBH & CO. KG, GildBustrasse
38D‑48157, MÜNSTER, Niemcy i dokonanie wpisu: COMPO GmbH,
Münster, Niemcy.
146257 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (A DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
146349 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (A DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
147659 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
Polfa S.A., 95‑200 Pabianice ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, Polska
i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
148049 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
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148528 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (A DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.

153243 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ADAMED” Spółka z o.o., 05‑152 Czo‑
snów Pieńków 149, Polska i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska
364297127.

148694 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wirtualna Polska Spółka Akcyjna, 80‑226
Gdańsk ul. Traugutta 115 C, Polska i dokonanie wpisu: GRUPA WIR‑
TUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958.

153461 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Playboy Enterprises Internatio‑
nal, Inc, (Delaware Corporation), 680 North Lakeshore Drive Chica‑
go Illinois 60611, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., Beverly Hills, Stany
Zjednoczone Ameryki.

148728 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
150697 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTER‑
NATIONAL, INC., (a Delaware Corporation), 680 North Lakeshore
Drive Chicago Illinois 60611, Stany Zjednoczone Ameryki i doko‑
nanie wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., Beverly
Hills, Stany Zjednoczone Ameryki.
151320 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
151466 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
151924 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „IZOLBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golanki Górne, Polska 612366952 i doko‑
nanie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Golanki Górne, Polska.
151924 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IZOLBET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golanki Górne, Polska i dokonanie
wpisu: IZOLBET POLSKA KAZIMIERZ MAJCHRZAK SPÓŁKA JAWNA,
Golanki Górne, Polska.
151924 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IZOLBET POLSKA KAZIMIERZ MAJ‑
CHRZAK SPÓŁKA JAWNA, Golanki Górne, Polska i dokonanie wpi‑
su: MARCIN DOMINIK MAJCHRZAK, Gostynin, Polska KAZIMIERZ
MAKCHRZAK, Gostynin, Polska.
152202 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
‑Handlowe „ALDO” Andrzej Nafalski, 10‑856 Olsztyn ul. Chłopska
13, Polska i dokonanie wpisu: ALDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, Polska
362163948.
152219 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
152292 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTER‑
NATIONAL, INC., (Delaware Corporation), 680 North Lakeshore Dri‑
ve Chicago Illinois 60611, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., Beverly Hills,
Stany Zjednoczone Ameryki.
152457 2017 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROPLA ELEKTRONIK Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością, 53‑011 Wrocław ul. Wyścigowa 3, Polska
930272589 i dokonanie wpisu: ROPLA ELEKTRONIK SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Dwór, Polska 930272589.

153894 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CIECH TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146846382 i do‑
konanie wpisu: CENTRUM BADAWCZO‑ROZWOJOWE CIECH SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
153894 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CENTRUM BADAWCZO
‑ROZWOJOWE
CIECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza‑
wa, Polska i dokonanie wpisu: CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146846382.
154158 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (A DELAWARE COR‑
PORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
154412 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (A DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
155768 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Prywatne Gospodarstwo Ogrodnicze
Spółka z o.o., 15‑182 Białystok ul. 27‑go Lipca 80, Polska i dokona‑
nie wpisu: PGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrołęka, Polska 360361578.
155897 2017 05 08 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 16 lutego 2013 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licen‑
cji na używanie znaku towarowego przez FLIS ADAM KREDOWE
ZAKŁADY W KORNICY NOWA KORNICA, Polska na czas określony
od dnia 16.02.2013 do dnia 31.12.2050.”.
158467 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Usług Technicznych i Techno‑
logicznych „GROTECHT” S.C. Jan i Tadeusz Groszewscy‑Gniezno,
Polska 300192059 i dokonanie wpisu: GROTECHT ZAKŁAD USŁUG
TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH JAN GROSZEWSKI, Gnie‑
zno, Polska 301546077.
159669 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1315/17/722) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526937 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑159669
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
159669 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1209/17/904) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526928 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑159669
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
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160103 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALTIUM LTD., Level 3, 12a Rodboroygh
Road, FRENCHS FOREST, NSW, Australia i dokonanie wpisu: ALTIUM
IP HOLD CO PTY LIMITED, Belrose, Australia.

ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiado‑
mieniem o zajęciu prawa ochronnego Nr 2271‑EA.511.ZAJ.491.16.01
Cz. Nr 66375 z dnia 25.04.2016 r. nadesłanym do Urzędu Patento‑
wego RP w dniu 05.05.2016 r.”.

160103 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALTIUM IP HOLD CO PTY LIMITED, Belro‑
se, Australia i dokonanie wpisu: ALTIUM CO PTY LIMITED, Belrose,
Australia.

167191 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wytwórnia Artykułów Farmaceutycz‑
nych i Kosmetycznych EMO Michał Ogiński, Ksawerów k. Łodzi,
Polska i dokonanie wpisu: O&M – INVEST JOANNA MADALIŃSKA,
Pabianice, Polska 365719932.

160103 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALTIUM CO PTY LIMITED, Belrose, Austra‑
lia i dokonanie wpisu: ALTIUM LLC, Wilmington, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki.
160211 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: COSMOSUN MARTA GRUDZKA,
Jastrzębie
‑Zdrój, Polska 240687620 i dokonanie wpisu: FAR‑
LO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie Zdrój, Polska 146965709.
160211 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Jastrzębie
Zdrój, Polska 146965709 i dokonanie wpisu: FARLO M. GRUDZKA
SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie‑Zdrój, Polska 146965709.
161180 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY (A DELAWARE
CORPORATION), BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
162848 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
162849 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIH ALLEGRO BV, HOOFDDORP, Holandia
i dokonanie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia.
163798 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne PO‑
LFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
165053 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ADAMED” Spółka z o.o., Pieńków, Polska
011369567 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
165055 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ADAMED” Spółka z o.o., Pieńków, Polska
011369567 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
165148 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER HEALTHCARE LLC, PITTSBURGH,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Ascensia Diabetes
Care Holdings AG, Basel, Szwajcaria.
165870 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
166804 2017 05 17 F. Dokonano wpisu: „Naczelnik Pomor‑
skiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiado‑
mieniem o zajęciu prawa ochronnego Nr 2271‑EA.511.ZAJ.432.16.01
Cz. Nr 66173 z dnia 20.04.2016 r. nadesłanym do Urzędu Patento‑
wego RP w dniu 28.04.2016 r.”.
166804 2017 05 17 F. Dokonano wpisu: „Naczelnik Pomor‑
skiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dokonał zajęcia prawa

167752 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTER‑
NATIONAL, INC., Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., Beverly Hills,
Stany Zjednoczone Ameryki.
167753 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTER‑
NATIONAL, INC., Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., Beverly Hills,
Stany Zjednoczone Ameryki.
167754 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTER‑
NATIONAL, INC., Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., Beverly Hills,
Stany Zjednoczone Ameryki.
168145 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BATEK POLAND Beata
Wioloncellista, Warszawa, Polska 010005917 i dokonanie wpisu: BA‑
TEK BEATA VIOLONCELLISTA, Legionowo, Polska 010005917.
170043 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER HEALTHCARE LLC, PITTSBURGH,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Ascensia Diabetes
Care Holdings AG, Basel, Szwajcaria.
170354 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: VOLTEON Spółka Akcyjna, Widełka,
Polska 180013827 i dokonanie wpisu: VOLTEON – ENERGIA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Widełka, Polska
180066522.
173519 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FOREIGN OWNERSHIP FUND L.L.C., DO‑
VER, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: MK Limited,
Valletta, Malta.
173519 2017 05 25 D. Wykreślono wpis: W dniu 1 września
2012 r. w Warszawie zawarto umowę licencyjną. Licencjodawca
FOREIGN OWNERSHIP FUND L.L.C., z siedziba w Dover, Stany Zjed‑
noczone Ameryki udziela licencjobiorcy – DECORATUM Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie,
Polska licencji i upoważnia Licencjobiorcę do korzystania ze znaku
towarowego Endo o numerze R. 173519 w zakresie prowadzonej
działalności w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 grudnia
2014 r.
173519 2017 05 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 29.12.2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na uży‑
wanie znaku towarowego przez, STUDIO MK Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością S.K.A. Warszawa, Polska na czas określony
od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2017.”.
174024 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1031/17/457) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526988 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑174024
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
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174024 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1310/17/717) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527471 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑174024
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
174968 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
175114 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
181387 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
183823 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 995/17/825) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527028 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑183823
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
183823 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1313/17/920) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527150 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑183823
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
184212 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1282/17/665) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526991 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑184212
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
184212 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 999/17/429) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526955 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑184212
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
184461 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
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185698 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Toruńskie Piwnice Win VINPOL Spół‑
ka z o.o., Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: VINPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
185698 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
185698 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
186703 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „HOLBEX” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Lesznowola, Polska i dokonanie wpisu: NU‑
TROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola, Polska.
186704 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „HOLBEX” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Lesznowola, Polska i dokonanie wpisu: NU‑
TROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola, Polska.
188092 2017 05 09 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 28.02.2017 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na uży‑
wanie znaku towarowego przez spółkę OMEGA PHARMA POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska na czas nieokreślony.
188367 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „HOLBEX” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Lesznowola, Polska i dokonanie wpisu: NU‑
TROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola, Polska.
189449 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie
wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146.
189449 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146 i dokonanie wpisu:

GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.
189449 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA,
Opatówek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska.
189449 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
189866 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1065/17/024) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527050 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑189866
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
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Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
189866 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1167/17/927) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527538 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑189866
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
190501 2017 05 17 F. Dokonano wpisu: „Naczelnik Pomor‑
skiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiado‑
mieniem o zajęciu prawa ochronnego Nr 2271‑EA.511.ZAJ.433.16.01
Cz. Nr 66174 z dnia 20.04.2016 r. nadesłanym do Urzędu Patento‑
wego RP w dniu 28.04.2016 r.”.
190501 2017 05 17 F. Dokonano wpisu: „Naczelnik Pomor‑
skiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiado‑
mieniem o zajęciu prawa ochronnego Nr 2271‑EA.511.ZAJ.490.16.01
Cz. Nr 66374 z dnia 25.04.2016 r. nadesłanym do Urzędu Patento‑
wego RP w dniu 05.05.2016 r.”.
190668 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
191356 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA
JAWNA, Gdańsk, Polska 360437790 i dokonanie wpisu: UNIVERSAL
PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION D/B/A UNIVERSAL NUTRI‑
TION, New Brunswick, Stany Zjednoczone Ameryki.
191476 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOMAGRA Spółka z o.o., Warszawa, Pol‑
ska 010874910 i dokonanie wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364202380.
191620 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „Cet” Spółka z o.o., Pszczyna, Polska
003512077 i dokonanie wpisu: ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, Polska 003495338.
191621 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „Cet” Spółka z o.o., Pszczyna, Polska
003512077 i dokonanie wpisu: ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, Polska 003495338.
191680 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Toruńskie Piwnice Win VINPOL Spół‑
ka z o.o., Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: VINPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
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ka z o.o., Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: VINPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
191681 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
191681 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
192750 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO
‑PRODUKCYJNE I HANDLOWE „OBRAM” SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn,
Polska 006212714 i dokonanie wpisu: OBRAM SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 006212714.
194102 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141793451
i dokonanie wpisu: AGROS‑NOVA SOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
194239 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „SOBIK”-Zakład Produkcyjny Sp. z o.o.,
Bielsko‑Biała, Polska 072867830 i dokonanie wpisu: SOBIK ZAKŁAD
PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko‑Biała, Polska 072867830.
194240 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „SOBIK”-Zakład Produkcyjny Sp. z o.o.,
Bielsko‑Biała, Polska 072867830 i dokonanie wpisu: SOBIK ZAKŁAD
PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko‑Biała, Polska 072867830.
194241 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „SOBIK”-Zakład Produkcyjny Sp. z o.o.,
Bielsko‑Biała, Polska 072867830 i dokonanie wpisu: SOBIK ZAKŁAD
PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko‑Biała, Polska 072867830.
195165 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcji Piekarskiej
HENPOL Henryk Kusiewicz, Kraków, Polska 350515606 i dokonanie
wpisu: HENPOL Paweł Kusiewicz Piotr Kusiewicz Spółka Cywilna,
Kraków, Polska 306246771.
196247 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.

191680 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.

196247 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.

191680 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.

196418 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
006713095.

191681 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Toruńskie Piwnice Win VINPOL Spół‑

196498 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „HOLBEX” Spółka z ograniczoną

Nr 8/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

odpowiedzialnością, Lesznowola, Polska i dokonanie wpisu: NU‑
TROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola, Polska.
196532 2017 05 09 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umo‑
wy z dnia 16.12.2015 r. udzielono niepełnej i niewyłącznej licen‑
cji na używanie znaku towarowego dla usług: usługi hotelowe,
usługi gastronomiczne; klasa 43 przez: METROPOLIS DESIGN HO‑
TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Kraków, Polska na czas nieokreślony.
196532 2017 05 13 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 16.12.2015 r. udzielono niepełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego dla usług: usługi hotelowe, usługi
gastronomiczne; klasa 43 przez: METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska na czas nieokreślony.
196957 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „BUDOKRUSZ” Sp. z o.o., Odrano Wola 29,
Polska 015561474 i dokonanie wpisu: BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Odrano Wola, Polska 015561474.
197735 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO
‑ACTIVE DYSTRYBUCJA
Spółka z o.o., Warszawa, Polska 015493258 i dokonanie wpisu: BIG
‑ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 015493258.
197785 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SKANDIA ŻYCIE Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A., Warszawa, Polska 016003836 i dokonanie wpisu:
VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AK‑
CYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa, Polska 0160003836.
197931 2017 05 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYMETRIA W. Wrzaskała, D. Golenia Spół‑
ka Jawna, Poznań, Polska 634630530 i dokonanie wpisu: FITATU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
364839278.
198027 2017 05 17 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Bankowy Tytuł Egzekucyjny Spółdzielczego
Banku Rzemiosła i Rolnictwa sygnatura akt Nr 50/2015 z dnia 31
sierpnia 2015 r. opatrzonego klauzulą wykonalności na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
sygnatura akt IX GCo 945/15 z dnia 16 września 2015 r. Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik –
Żywicka w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą Km 351/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed‑
miotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Spółdzielczego
Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą
w Wołominie.”.
198627 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „GRUPA KOLASTYNA” SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 472905994 i dokonanie wpisu: MIRACULUM SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Kraków, Polska 472905994.
198628 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „GRUPA KOLASTYNA” SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 472905994 i dokonanie wpisu: MIRACULUM SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Kraków, Polska 472905994.
200592 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Sempolska Katarzyna, Legiono‑
wo, Polska i dokonanie wpisu: KTARZYNA SEMPOLSKA, Warszawa,
Polska.
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016336377 i dokonanie wpisu: ŚCIGACZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141755456.
201332 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AKONET Sp. z o.o., Warszawa, Polska
016336377 i dokonanie wpisu: ŚCIGACZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141755456.
201804 2017 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITALICUS Krystyna Juszkiewicz‑Mydlarz,
Krakow, Polska 070042679 i dokonanie wpisu: ITALICUS KRYSTYNA
JUSZKIEWICZ – MYDLARZ I MICHAŁ MYDLARZ SPÓŁKA JAWNA,
Kraków, Polska 36386524.
201886 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
202384 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NIPPON POLYURETHANE INDUSTRY CO.,
LTD., TOKYO, Japonia i dokonanie wpisu: TOSOH CORPORATION,
Shunan‑shi, Japonia.
202385 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NIPPON POLYURETHANE INDUSTRY CO.,
LTD., TOKYO, Japonia i dokonanie wpisu: TOSOH CORPORATION,
Shunan‑shi, Japonia.
202449 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
z dnia 01 lipca 2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na uży‑
wanie znaku towarowego przez KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska na czas określony od dnia 01.07.2015 r. do dnia
01.07.2035 r.”.
202450 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
z dnia 01 lipca 2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na uży‑
wanie znaku towarowego przez KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska na czas określony od dnia 01.07.2015 r. do dnia
01.07.2035 r.”.
202869 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: IVAX INTERNATIONAL B.V., MIJ‑
DRECHT, Holandia i dokonanie wpisu: IVAX INTERNATIONAL B.V.,
Amsterdam, Holandia.
202987 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
‑Handlowe „RABIT” Tomasz Tłuszcz, Głogów, Polska 390041212
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJ‑
NE „RABIT” TOMASZ TŁUSZCZ, Głogów, Polska 390041212.
203312 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Toruńskie Piwnice Win VINPOL
Sp. z o.o., Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: VINPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
203312 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.

200944 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THOMASVILLE FURNITURE INDUSTRIES,
INC., THOMASVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
HHG GLOBAL DESIGNS LLC, St.Louis, Stany Zjednoczone Ameryki.

203312 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.

201331 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AKONET Sp. z o.o., Warszawa, Polska

203404 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER HEALTHCARE LLC (A DELAWARE

2902

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

LIMITED LIABILITY COMPANY), PITTSBURGH, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Ascensia Diabetes Care Holdings AG,
Basel, Szwajcaria.
203477 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „BINTECH” Spółka z o.o.,
Wrocław, Polska 932263895 i dokonanie wpisu: BINTECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelcz‑Laskowice, Polska
932263695.
203865 2017 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: P.P.H.U. „DREWART” Jerzy Muszyński,
Bydgoszcz, Polska 008407801 i dokonanie wpisu: DREWART JERZY
MUSZYŃSKI, Bydgoszcz, Polska.
203907 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUMA Spółka Akcyjna, Kraków, Polska
350758036 i dokonanie wpisu: KAMPOLEONE SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 350809609.
203907 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KAMPOLEONE SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Kraków, Polska 350809609 i dokonanie wpisu: BUMA SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 350809609.
203907 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
350809609 i dokonanie wpisu: BUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350809609.
203907 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350809609 i dokonanie wpisu:
KAMPOLEONE BIS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351186079.
203907 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KAMPOLEONE BIS SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Kraków, Polska 351186079 i dokonanie wpisu: BUMA SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Kraków, Polska 351186079.
203921 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUMA Spółka Akcyjna, Kraków, Polska
350758036 i dokonanie wpisu: KAMPOLEONE SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 350809609.
203921 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KAMPOLEONE SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Kraków, Polska 350809609 i dokonanie wpisu: BUMA SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 350809609.
203921 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
350809609 i dokonanie wpisu: BUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350809609.
203921 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350809609 i dokonanie wpisu:
KAMPOLEONE BIS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351186079.
203921 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KAMPOLEONE BIS SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Kraków, Polska 351186079 i dokonanie wpisu: BUMA SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Kraków, Polska 351186079.
204047 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Institute of Advanced Management Spół‑
ka z o.o., Warszawa, Polska 140342781 i dokonanie wpisu: ANDRZEJ
HEJDUK, Warszawa, Polska.
204082 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MURATOR S.A., Warszawa, Pol‑
ska 012012459 i dokonanie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012012459.
204331 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBSHCHESTVO S OGRA‑
NICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU „ALMAZ‑M”, ODINTSVO, Rosja
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i dokonanie wpisu: OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVET‑
STVENNOSTYU „ALMAZ‑M”, Moskwa, Rosja.
204405 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: FRONTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146271533 i dokonanie
wpisu: POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699.
204709 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ”ZIMNY” Dariusz Zimny, Łódź, Polska
004337535 i dokonanie wpisu: ZIMNY DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska.
204709 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIMNY DARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska i doko‑
nanie wpisu: ZIMNY AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska.
205111 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
205322 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIOAGRA‑ OIL Spółka Akcyjna, Tychy, Pol‑
ska 140712338 i dokonanie wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364202380.
205339 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MEDSERVICE Spółka z o.o., Kato‑
wice, Polska 276708819 i dokonanie wpisu: TERUMO BCT POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Pol‑
ska 276708819.
205776 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY Spół‑
ka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokona‑
nie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 015157968.
205777 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY Spół‑
ka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokona‑
nie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 015157968.
205913 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FM GROUP World Andrzej Trawiński Sp.k.,
Wrocław, Polska 020411302 i dokonanie wpisu: FM GROUP WORLD
ARTUR TRAWIŃŚKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 020411302.
206625 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Kolastyna S.A., Kraków, Polska
472905994 i dokonanie wpisu: MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 472905994.
206659 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KIORITZ CORPORATION, TOKYO, Japonia
i dokonanie wpisu: YAMABIKO CORPORATION, Tokio, Japonia.
206660 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KIORITZ CORPORATION, TOKYO, Japonia
i dokonanie wpisu: YAMABIKO CORPORATION, Tokio, Japonia.
206672 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
207321 2017 05 17 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.
207419 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
207425 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
207563 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBSHCHESTVO S OGRA‑
NICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU „ALMAZ‑M”, ODINTSVO, Rosja
i dokonanie wpisu: OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVET‑
STVENNOSTYU „ALMAZ‑M”, Moskwa, Rosja.
207597 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
207782 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
207783 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
208660 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
208919 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: NEOX S.C. Marek Błaszczak, Bog‑
dan Jarzyna, Kraków, Polska 356815108 i dokonanie wpisu: MAREK
BŁASZCZAK, BOGDAN JARZYNA NEOX SPÓŁKA CYWILNA, Zagó‑
rze, Polska.
209857 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie
wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146.
209857 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146 i dokonanie wpisu:

GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.
209857 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA,
Opatówek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska.
209857 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
209858 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie
wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146.
209858 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146 i dokonanie wpisu:

GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.
209858 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA,
Opatówek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska.
209858 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
209896 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
210102 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
210243 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITI Neovision Spółka z o.o., Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJNA, War‑
szawa, Polska 010175861.
210772 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „HOLBEX” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Lesznowola, Polska i dokonanie wpisu: NU‑
TROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola, Polska.
211379 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU Polska Spółka Akcyjna, Warszawa, Pol‑
ska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
211383 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Stowarzyszenie Producentów
Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, Pokrzydowo, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW ŻYW‑
NOŚCI METOPAMI EKOLOGICZNYMI EKOLAND, Świdwin, Polska
001418641.
211434 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BAYER CONSUMER CARE AG, BASEL,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Egis Gyógyszergyár Zrt, Budapeszt,
Węgry.
211512 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: „W dniu 3 marca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 606/14/025) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2390480 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑211512 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących INTERNATIONAL TRA‑
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DING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG z siedzibą
w Luksemburgu wobec LSW TWENTY ONE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
211514 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: „W dniu 3 marca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 608/14/827) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2390780 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑211514 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących INTERNATIONAL TRA‑
DING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG z siedzibą
w Luksemburgu wobec LSW TWENTY ONE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
211515 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: „W dniu 3 marca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 611/14/341) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2390501 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑211515 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących INTERNATIONAL TRA‑
DING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG z siedzibą
w Luksemburgu wobec LSW TWENTY ONE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
212018 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
212169 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ”CM MICHEL” Zhilkin, Krasuski
Spółka Jawna, Piaseczno, Polska 011171300 i dokonanie wpisu: MI‑
CHEL LABORATORY SPÓŁKA JAWNA PAWLUCZUK, Piaseczno, Pol‑
ska 011171300.
212243 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BI‑ES POLSKA Sp. z o.o., Kamień Duży,
Polska 140778739 i dokonanie wpisu: BI‑ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
212243 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BI‑ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739 i dokona‑
nie wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
212244 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BI‑ES POLSKA Sp. z o.o., Kamień Duży,
Polska 140778739 i dokonanie wpisu: BI‑ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
212244 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BI‑ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739 i dokona‑
nie wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
213382 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
213723 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Cursor Spółka z o.o., Warszawa, Polska
017249077 i dokonanie wpisu: CURSOR SPÓŁKA AKCYJNA, Warsza‑
wa, Polska 017249077.
213724 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Cursor Spółka z o.o., Warszawa, Polska
017249077 i dokonanie wpisu: CURSOR SPÓŁKA AKCYJNA, Warsza‑
wa, Polska 017249077.
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214397 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
214775 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go 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 KO‑
MANDYTOWA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
214775 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo
‑ Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
214776 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go 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 KO‑
MANDYTOWA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
214776 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo
‑ Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
214990 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: OPONA II IP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180632890
i dokonanie wpisu: OPONA II IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632890.
214990 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: OPONA II IP SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632890 i do‑
konanie wpisu: HANDLOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
690103056.
215662 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy z dnia
01 lipca 2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie zna‑
ku towarowego przez KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
na czas określony od dnia 01.07.2015 r. do dnia 01.07.2035 r.”.
215891 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: FERYSTER Spółka Jawna B. i Z. Sob‑
ków, Iłowa, Polska 080065589 i dokonanie wpisu: FRYSTER Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Iłowa,
Polska 080065589.
215963 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, OPAYÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
216060 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GZELLA Spółka z o.o., Osie, Polska
093181762 i dokonanie wpisu: GZELLA POLAND SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Osie, Polska 146913055.
216060 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GZELLA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Osie, Polska 146913055 i dokonanie wpisu: GZELLA OSIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678.
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216060 2017 05 10 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umo‑
wy z dnia 28 września 2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licen‑
cji 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 paździer‑
nika 2015 r. uległa przekształceniu w GZELLA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Osie, Polska”.
216205 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
216378 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EDUMED Monika Pałyska, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: ROSA MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO
‑USŁUGOWE ROSNET, Rawa Mazowiecka, Polska
750719006.
216380 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EDUMED Monika Pałyska, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: ROSA MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO
‑USŁUGOWE ROSNET, Rawa Mazowiecka, Polska
750719006.
216617 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 272069370 i doko‑
nanie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska
123002400.
216617 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Ślą‑
ska, Polska 123002400 i dokonanie wpisu: MADEJ WRÓBEL MAR‑
KETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 361054341.
216751 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PICCADILLY CAPITAL INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 142726132 i dokonanie wpisu: CADLE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 363706931.
216874 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Farmaceutyczny ADAMED PHAR‑
MA Spółka Akcyjna, Ksawerów, Polska i dokonanie wpisu: ADMAR‑
KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków,
Polska 364297127.
216915 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Sp. Z o.o., Toruń, Polska i dokona‑
nie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
216915 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
217437 2017 05 10 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Akt notarialny sporządzony w Warszawie przed
notariuszem Radosławem Walasikiem z dnia 13 maja 2016 r. sygna‑
tura akt Repertorium A numer 3017/2016 zaopatrzony w klauzulę
wykonalności z dnia 29 czerwca 2016 r.; postanowienie o nadaniu
klauzuli wykonalności z dnia 29 czerwca 2016 r.; postanowienie
o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla Krakowa
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– Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny z dnia 29 czerwca
2016 r., sygnatura akt VI Co 535/16/S Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Aleksander
Karol Godzik w toku postępowania egzekucyjnego prowadzone‑
go pod sygnaturą Km 638/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: GDW Sp.
z o.o.Sp.k. w Warszawie.”.
217838 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
217887 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „KRUSZYWA POLSKIE” Spółka z ograni‑
czoną odpowiedzialnością, Rybaki, Polska 190882515 i dokona‑
nie wpisu: KRUSZYWA POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Rybaki, Polska
190882515.
218206 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SKANDIA ŻYCIE Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A., Warszawa, Polska 016003836 i dokonanie wpisu:
VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AK‑
CYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa, Polska 0160003836.
218517 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „JAPPARTS” Spółka Jawna Wojciech
Sierant
‑Jarosław Charchuła
‑Andrzej Bandura, Gdańsk, Polska
191176009 i dokonanie wpisu: AUTO LAND POLSKA SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Olsztyn, Polska 280560503.
218550 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TYTANIUM RENTAL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 100939530 i dokona‑
nie wpisu: KILOUTOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 145989895.
218631 2017 05 10 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Akt notarialny sporządzony w Warszawie przed
notariuszem Radosławem Walasikiem z dnia 13 maja 2016 r. sygna‑
tura akt Repertorium A numer 3017/2016 zaopatrzony w klauzulę
wykonalności z dnia 29 czerwca 2016 r.; postanowienie o nadaniu
klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmie‑
ścia w Krakowie VI Wydział Cywilny z dnia 29 czerwca 2016 r., sy‑
gnatura akt VI Co 535/16/S Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono‑
wym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Aleksander Karol
Godzik w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą Km 638/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed‑
miotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: GDW Sp. z o.o.Sp.k.
w Warszawie.”.
218852 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FM GROUP World Andrzej Trawiński Spół‑
ka Komandytowa, Wrocław, Polska 020411302 i dokonanie wpisu:
FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃŚKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Pol‑
ska 020411302.
219148 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
219183 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMICA WRONKI S.A., Wronki,
Polska 570107305 i dokonanie wpisu: AMICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wronki, Polska 570107305.
219811 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „VERCO” Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VER‑
CO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
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219877 2017 05 18 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
z dnia 17 lutego 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na uży‑
wanie znaku towarowego przez AMC PHARMA LIMITED, Londyn,
Wielka Brytania na czas nieokreślony”.
220104 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
220105 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
221167 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYMETRIA W. Wrzaskała, D. Golenia Spół‑
ka Jawna, Poznań, Polska 634630530 i dokonanie wpisu: FITATU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
364839278.
221217 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIOAGRA‑ OIL Spółka Akcyjna, Tychy, Pol‑
ska 140712338 i dokonanie wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364202380.
221441 2017 05 10 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Akt notarialny sporządzony w Warszawie przed
notariuszem Radosławem Walasikiem z dnia 13 maja 2016 r. sygna‑
tura akt Repertorium A numer 3017/2016 zaopatrzony w klauzulę
wykonalności z dnia 29 czerwca 2016 r.; postanowienie o nada‑
niu klauzuli wykonalności z dnia 29 czerwca 2016; postanowienie
o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla Krakowa
– Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny z dnia 29 czerwca
2016 r., sygnatura akt VI Co 535/16/S Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Aleksander
Karol Godzik w toku postępowania egzekucyjnego prowadzone‑
go pod sygnaturą Km 638/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: GDW Sp.
z o.o.Sp.k. w Warszawie.”.
221782 2017 05 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: T.G. „BEWA” Sp. z o.o., Piaski, Polska i do‑
konanie wpisu: BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Ruszczyn, Polska 140714202.
221874 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Toruńskie Piwnice Win VINPOL
Sp. z o.o., Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: VINPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
221874 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
221874 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
222083 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIOAGRA Spółka Akcyjna, Tychy, Polska
915820788 i dokonanie wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364202380.
222849 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „HOLBEX” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Lesznowola, Polska 002043806 i dokonanie
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wpisu: NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Lesznowola, Polska.
223097 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER HEALTHCARE LLC (A DELAWARE
LIMITED LIABILITY COMPANY), PITTSBURGH, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Ascensia Diabetes Care Holdings AG,
Basel, Szwajcaria.
223257 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
223258 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
223575 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Województwo Warmińsko‑Mazurskie,
Olsztyn, Polska 510750309 i dokonanie wpisu: WARMIŃSKO
‑MAZURSKA REGIONALNA ORGANZACJA TURYSTYCZNA, Olsztyn,
Polska 519553770.
223856 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
224388 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Choco Pharm Damian Furman, Parczew,
Polska i dokonanie wpisu: GLOBAL PHARMA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364258908.
224421 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „HOLBEX” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Lesznowola, Polska 002043806 i dokonanie
wpisu: NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Lesznowola, Polska.
224423 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „HOLBEX” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Lesznowola, Polska 002043806 i dokonanie
wpisu: NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Lesznowola, Polska.
224424 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „HOLBEX” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Lesznowola, Polska 002043806 i dokonanie
wpisu: NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Lesznowola, Polska.
224575 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 272069370 i dokonanie
wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska 123002400.
224575 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Ślą‑
ska, Polska 123002400 i dokonanie wpisu: MADEJ WRÓBEL MAR‑
KETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 361054341.
224708 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., HOOFDDORP,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia.
224969 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
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Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1293/17/387) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526986 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑224969
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
224469 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1011/17/815) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527009 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑224969
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
225004 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KOENIG & AUER AKTIENGESEL‑
LSCHAFT, WURZBURG, Niemcy i dokonanie wpisu: Koenig & Bauer
AG, Würzburg, Niemcy.
226021 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976 i dokonanie
wpisu: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
226617 2017 05 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice
‑Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns‑Rej.Za 304/17/929) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2520331 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑226617 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności SILICON VALLEY BANK z siedzibą w Santa
Clara, Stany Zjednoczone Ameryki wobec JEEVES INFORMATION
SYSTEM AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja”.
226735 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HELIPOLAND S.C. Ryszard Wrzesiński,
Maciej Wilkoszewski, Warszawa, Polska 141460710 i dokonanie
wpisu: HELIPOLAND BARTŁOMIEJ KIEBLESZ, Bielsko‑Biała, Polska.
227005 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „VERCO” Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VER‑
CO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
227200 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SŁONECZNY ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Busko‑Zdrój, Polska 260262030 i dokonanie wpisu: GRUPA POLSKIE
ZAKŁADY BDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska 290938715.
227399 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Poznań, Polska 300486230 i dokonanie wpisu: EVEREST
FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 300486230.
227399 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań, Polska 300486230 i dokonanie wpisu: EVEREST FINANSE
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 360730596.
228195 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „SYMETRIA W. WRZASKAŁA, D. GOLENIA
SPÓŁKA JAWNA”, Poznań, Polska 634630530 i dokonanie wpisu:
FITATU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Po‑
znań, Polska 364839278.
229049 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Po‑
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lfa Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
229094 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
229095 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241 i dokona‑
nie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Warszawa, Polska
146980146.
229095 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146 i dokonanie wpisu:

GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.
229096 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
229097 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
229098 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
229276 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SUN‑FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 010796043 i dokonanie
wpisu: BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140745935.
229317 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
230041 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
230084 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, OPATOWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
231621 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych
„POLMOS” S.A>, Bielsko‑Biała, Polska 070015636 i dokonanie wpi‑
su: POLMOS BIELSKO‑BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko‑Biała, Pol‑
ska 070015636.
232088 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MCNEIL AB, SZTOKHOLM, Szwecja i do‑
konanie wpisu: McNeil AB, Helsingborg, Szwecja.
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232430 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo wielobranżowe „KROP‑
KA” Aleksandra Lipiec, Częstochowa, Polska 150249341 i dokona‑
nie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KROPKA WOJ‑
CIECH LIPIEC, Częstochowa, Polska.
232537 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Toruńskie Piwnice Win VINPOL Spół‑
ka z ograniczoną odpowiedzialnością, Toruń, Polska 870500795
i dokonanie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
232537 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
232537 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
232618 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
232664 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Toruńskie Piwnice Win VINPOL Spółka
z o.o., Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO.
VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
232664 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795
i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
232729 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SKANDIA ŻYCIE Towarzystwo Ubez‑
pieczeń Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 016003836 i dokonanie
wpisu: VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA
AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa, Polska 0160003836.
232730 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SKANDIA ŻYCIE Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 016003836 i doko‑
nanie wpisu: VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa, Polska
0160003836.
232769 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
233086 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH,
Niemcy i dokonanie wpisu: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH
& Co. KG, Ingelheim, Niemcy.
233092 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH,
Niemcy i dokonanie wpisu: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH
& Co. KG, Ingelheim, Niemcy.
233093 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH,
Niemcy i dokonanie wpisu: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH
& Co. KG, Ingelheim, Niemcy.
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233535 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1246/17/985) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526936 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑233535
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
233535 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1319/17/326) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526915 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑233535
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
233660 2017 05 09 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 10 marca 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na uży‑
wanie znaku towarowego przez WYDAWNICTWO WESTA‑DRUK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska
na czas nieokreślony”.
233890 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
233983 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go 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 KO‑
MANDYTOWA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
233983 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo
‑ Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Bolechowo Osiedle, Polska 361921789.
234244 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HELIPOLAND S.C. Ryszard Wrzesiński,
Polska i dokonanie wpisu: HELIPOLAND BARTŁOMIEJ KIEBLESZ,
Bielsko‑Biała, Polska.
234384 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „IZOLBET” Kazimierz Majchrzak i Wspól‑
nicy Spółka Jawna, Gostynin, Polska 610221460 i dokonanie wpi‑
su: ABC SPV02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Gostynin, Polska.
234384 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABC SPV02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Go‑
stynin, Polska i dokonanie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Gostynin, Polska 610221460.
234348 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA,
Gostynin, Polska 610221460 i dokonanie wpisu: IZOLBET SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin, Polska
146040638.
234502 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL
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& CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
234502 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
234503 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL
& CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
234503 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
234507 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
234507 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
234511 2017 05 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: T.G. „BEWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaski, Polska 141928135 i dokonanie wpi‑
su: BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rusz‑
czyn, Polska 140714202.
234515 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMICA WRONKI Spółka Akcyjna,
Wronki, Polska 570107305 i dokonanie wpisu: AMICA SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Wronki, Polska 570107305.
234661 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Sandomierz, Polska i dokonanie wpisu: DO‑
MEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPA‑
DŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Sandomierz, Polska.
234747 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
235550 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976 i dokonanie
wpisu: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
235700 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER HEALTHCARE LLC (A DELAWARE
LIMITED LIABILITY COMPANY), PITTSBURGH, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Ascensia Diabetes Care Holdings AG,
Basel, Szwajcaria.
237091 2017 05 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KPE METROPOLIS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice, Polska 241430107
i dokonanie wpisu: GTB METROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 241430107.
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237229 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SANKOWSKI I SYN Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015452609 i dokonanie
wpisu: Andrzej Sankowski, Warszawa, Polska.
238450 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
238450 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
238618 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ENERGY 2000‑TECHNICO M.A. GOCZAŁ
SPÓŁKA JAWNA, Przytkowice, Polska i dokonanie wpisu: ENERGY
2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGY‑
LANDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960.
239081 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: „W dniu 27 lutego
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 610/14/940) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2390025 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑239081 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących INTERNATIONAL TRA‑
DING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG z siedzibą
w Luksemburgu wobec LSW TWENTY ONE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
239292 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
239296 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
239361 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: PRESS‑GLAS Spółka Akcyjna,
Nowa Wieś, Polska 150021158 i dokonanie wpisu: PRESS GLASS
SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Wieś, Polska 150021158.
239662 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: „W dniu 3 marca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 601/14/020) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2390502 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑239662 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących INTERNATIONAL TRA‑
DING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG z siedzibą
w Luksemburgu wobec LSW TWENTY ONE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
239664 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: „W dniu 30 stycznia
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 609/14/228) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2386319 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑239664 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących INTERNATIONAL TRA‑
DING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG z siedzibą
w Luksemburgu wobec LSW TWENTY ONE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
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239822 2017 05 18 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.
239823 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adamed Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpisu: AD‑
MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pień‑
ków, Polska 364297127.
239825 2017 05 18 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.
240870 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
240879 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SKANDIA ŻYCIE Towarzystwo Ubez‑
pieczeń Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 016003836 i dokonanie
wpisu: VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA
AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa, Polska 0160003836.
241336 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1306/17/802) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526798 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑241336
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
241336 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1007/17/900) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526879 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑241336
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
241956 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYMETRIA W. WRZASKAŁA, D. GOLENIA
SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 634630530 i dokonanie wpisu: FI‑
TATU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań,
Polska 364839278.
241957 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYMETRIA W. WRZASKAŁA, D. GOLENIA
SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 634630530 i dokonanie wpisu: FI‑
TATU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań,
Polska 364839278.
241958 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYMETRIA W. WRZASKAŁA, D. GOLENIA
SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 634630530 i dokonanie wpisu: FI‑
TATU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań,
Polska 364839278.
242144 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Wronki, Polska 570107305 i dokonanie wpisu: AMICA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wronki, Polska 570107305.
242397 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED Spółka z ograniczoną odpo‑
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wiedzialnością, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpisu: AD‑
MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pień‑
ków, Polska 364297127.
242811 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
242819 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
242820 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
242821 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
243014 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BZK GROUP Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością
‑Spółka komandytowa, Teresin, Polska
141125407 i dokonanie wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364202380.
243015 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BZK GROUP Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością
‑Spółka komandytowa, Teresin, Polska
141125407 i dokonanie wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364202380.
243016 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BZK GROUP Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością
‑Spółka komandytowa, Teresin, Polska
141125407 i dokonanie wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364202380.
243099 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IZOLBET Kazimierz Majchrzak i Wspól‑
nicy Spółka Jawna, Gostynin, Polska 610221460 i dokonanie wpi‑
su: ABC SPV02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Gostynin, Polska.
243099 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABC SPV02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Go‑
stynin, Polska i dokonanie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Gostynin, Polska 610221460.
243099 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Gostynin,
Polska 610221460 i dokonanie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin, Polska 146040638.
243712 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
243909 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
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244748 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: API‑EKO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Piaseczno, Polska 141278520 i dokonanie
wpisu: NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 141278520.
244764 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: API‑EKO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Piaseczno, Polska 141278520 i dokonanie
wpisu: NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 141278520.
245005 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZUZANNA BOŻEK, Ustroń, Polska i doko‑
nanie wpisu: NUTROGENICA BOŻEK ZUZANNA I MICHAŁ SPÓŁKA
JAWNA, Ustroń, Polska 362929511.
245234 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IZOLBET KAZIMIERZ MAJCHRZAK I WSPÓL‑
NICY SPÓŁKA JAWNA, Gostynin, Polska 610221460 i dokonanie wpi‑
su: ABC SPV02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Gostynin, Polska.
245234 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABC SPV02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Go‑
stynin, Polska i dokonanie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Gostynin, Polska 610221460.
245234 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA,
Gostynin, Polska 610221460 i dokonanie wpisu: IZOLBET SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin, Polska
146040638.
245402 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SKANDIA ŻYCIE Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A., Warszawa, Polska 016003836 i dokonanie wpisu:
VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AK‑
CYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa, Polska 0160003836.
245475 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Mirosław Podeszwik, ŚWIECIE, Polska
i dokonanie wpisu: FC4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 341523840.
245806 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy z dnia
01 lipca 2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie zna‑
ku towarowego przez KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
na czas określony od dnia 01.07.2015 r. do dnia 01.07.2035 r.”.
246386 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KRZYSZTOF SZYMANOWSKI SZYMA‑
NOWSKI.CO, Bielsko‑Biała, Polska 271776242 i dokonanie wpisu:
DYNAMIC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Chrzanów, Polska 240175529.
246573 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice
‑Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns‑Rej.Za 417/17/554) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2520305 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑246573 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polski Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Bewa Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie”.
246607 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ADAMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie
wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
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247045 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PISKOREK ANTONI PIEKARNIA I PRACOW‑
NIA CUKIERNICZA, Nowa Wieś, Polska 070502840 i dokonanie wpi‑
su: ANDRZEJ PISKOREK, Nowa Wieś, Polska.
247555 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
247557 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
248179 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1182/17/564) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526868 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑248179
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
248179 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1286/17/269) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527103 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑248179
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
248229 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PISKOREK ANTONI PIEKARNIA I PRACOW‑
NIA CUKIERNICZA, Nowa Wieś, Polska 070502840 i dokonanie wpi‑
su: ANDRZEJ PISKOREK, Nowa Wieś, Polska.
248873 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „HOLBEX” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Lesznowola, Polska 002043806 i dokonanie
wpisu: NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Lesznowola, Polska.
249297 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: NEXTWEB MEDIA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141506115
i dokonanie wpisu: GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 142742958.
249440 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: INFOVIDE‑MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012075230 i dokonanie wpisu: DAHLIAMATIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 015540756.
250752 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
250769 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
250976 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
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251258 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BZK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ‑SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Teresin, Polska
141125407 i dokonanie wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364202380.
251550 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
251984 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1254/17/504) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526922 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑251984
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
251984 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1326/17/444) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527094 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑251984
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
251985 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1318/17/925) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527065 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑251985
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
251985 2017 05 24 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1252/17/702) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526921 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑251985
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
252063 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BZK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ‑SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Teresin, Polska
141125407 i dokonanie wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364202380.
252861 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Poznań, Polska 300486230 i dokonanie wpisu: EVEREST
FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 300486230.
252861 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań, Polska 300486230 i dokonanie wpisu: EVEREST FINANSE
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 360730596.
253060 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BARDZIŃSKI MAREK COMVISION, Gliwice,
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Polska 278209227 i dokonanie wpisu: COMVISION SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 241520885.
253289 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KAKADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141406649 i dokonanie
wpisu: PSST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 141406649.
253290 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: API‑EKO SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 141278520
i dokonanie wpisu: NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 141278520.
253525 2017 05 17 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 6 listopada 2015 r., sygn. akt.
I Nc 38/15 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 25 stycznia
2016 r.; Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk‑Północ
w Gdańsku Tomasz Wojciechowski w toku postępowania egzeku‑
cyjnego prowadzonego pod sygnaturą Km 505/16 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: CHEMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie”.
253797 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
254011 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOMAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010874910 i dokonanie
wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 364202380.
254051 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Poznań, Polska 300486230 i dokonanie wpisu: EVEREST
FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 300486230.
254051 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań, Polska 300486230 i dokonanie wpisu: EVEREST FINANSE
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 360730596.
254735 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOMAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010874910 i dokonanie
wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 364202380.
254950 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOJARCZYK MILOSZ MILOU‑MILOU, War‑
szawa, Polska 140268910 i dokonanie wpisu: HUGO HOJARCZYK,
Piaseczno, Polska ERNST HOJARCZYK, Piaseczno, Polska.
254950 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HUGO HOJARCZYK, Piaseczno, Polska
ERNST HOJARCZYK, Piaseczno, Polska i dokonanie wpisu: MAKAK
KAROL POPŁAWSKI, Warszawa, Polska.
254998 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
255011 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AQANT SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021968981
i dokonanie wpisu: PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010205912.
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255089 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: API‑EKO SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 141278520
i dokonanie wpisu: NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 141278520.
255226 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SŁONECZNY ZDRÓJ SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Busko‑Zdrój, Polska 260262030 i dokonanie wpisu: GRUPA
POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, Polska
290938715.
255589 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IZOLBET KAZIMIERZ MAJCHRZAK I WSPÓL‑
NICY SPÓŁKA JAWNA, Gostynin, Polska 610221460 i dokonanie wpi‑
su: ABC SPV02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Gostynin, Polska.
255589 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABC SPV02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Go‑
stynin, Polska i dokonanie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Gostynin, Polska 610221460.
255589 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA,
Gostynin, Polska 610221460 i dokonanie wpisu: IZOLBET SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin, Polska
146040638.
255757 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 272069370 i doko‑
nanie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska
123002400.
255757 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Ślą‑
ska, Polska 123002400 i dokonanie wpisu: MADEJ WRÓBEL MAR‑
KETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 361054341.
256066 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1333/17/562) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527102 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑256066
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
256066 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1242/17/381) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526887 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑256066
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
256067 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1235/17/263) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527001 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑256067
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
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Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
256067 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1335/17/364) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527028 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑256067
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
256068 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1334/17/963) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526929 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑256068
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
256068 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1241/17/980) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527133 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑256068
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
256069 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1290/17/184) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527016 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑256069
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
256069 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1143/17/681) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527479 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑256069
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
256147 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OWCZAREK WIESŁAW, OWCZAREK RA‑
FAŁ ORNO‑POLSKA SPÓŁKA CYWILNA”, Mikołów, Polska 240181412
i dokonanie wpisu: ORNO – POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, Polska 240181412.
257348 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
257732 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 272069370 i doko‑
nanie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska
123002400.
257732 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
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WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Ślą‑
ska, Polska 123002400 i dokonanie wpisu: MADEJ WRÓBEL MAR‑
KETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 361054341.
258053 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1309/17/005) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526794 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑258053
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
258053 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1040/17/377) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527096 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑258053
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
258200 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HSK DATA LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350052951 i dokonanie
wpisu: HSK LEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122908162.
258220 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HSK DATA LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350052951 i dokonanie
wpisu: HSK LEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122908162.
258221 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HSK DATA LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350052951 i dokonanie
wpisu: HSK LEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122908162.
259555 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
260107 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
260107 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
260200 2017 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROTEX‑POLAND SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010532278 i do‑
konanie wpisu: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146362744.
250200 2017 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146362744 i doko‑
nanie wpisu: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
146429170.
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260201 2017 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROTEX‑POLAND SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010532278 i do‑
konanie wpisu: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146362744.
250201 2017 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146362744 i dokonanie
wpisu: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170.
260385 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARZEC EWA, STACHURA KATARZYNA
TOPSAND SPÓŁKA CYWILNA, Opole, Polska i dokonanie wpisu:
STACHURA JAKUB ALTER‑HAUS, Opole, Polska.
260604 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
260604 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKEL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
260685 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1197/17/890) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526910 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑260685
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
260685 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1285/17/868) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527143 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑260685
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
261144 2017 05 19 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
z dnia 01 stycznia 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego R.261144 przez KROTEX PHARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska na czas określony od dnia
01.01.2016 r. do dnia 01.01.2036 r.”.
261144 2017 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARVIVERENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361796640 i dokonanie
wpisu: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170.
261473 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUDZOWSKA EWA APTEKA OD SERCA,
Warszawa, Polska 015741845 i dokonanie wpisu: FARMACJA OD
SERCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza‑
wa, Polska 363088841.
262685 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: API‑EKO SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 141278520
i dokonanie wpisu: NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 141278520.
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263458 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Poznań, Polska 300486230 i dokonanie wpisu: EVEREST
FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 300486230.
263458 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań, Polska 300486230 i dokonanie wpisu: EVEREST FINANSE
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 360730596.
263778 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Poznań, Polska 300486230 i dokonanie wpisu: EVEREST
FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 300486230.
263778 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań, Polska 300486230 i dokonanie wpisu: EVEREST FINANSE
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 360730596.
264683 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Wronki, Polska 570107305 i dokonanie wpisu: AMICA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wronki, Polska 570107305.
264684 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Wronki, Polska 570107305 i dokonanie wpisu: AMICA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wronki, Polska 570107305.
264699 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
264839 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Wronki, Polska 570107305 i dokonanie wpisu: AMICA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wronki, Polska 570107305.
265444 2017 05 10 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Akt notarialny sporządzony w Warszawie przed no‑
tariuszem Radosławem Walasikiem z dnia 13 maja 2016 r. sygnatura
akt Repertorium A numer 3017/2016 zaopatrzony w klauzulę wyko‑
nalności z dnia 29 czerwca 2016 r.; postanowienie o nadaniu klauzu‑
li wykonalności z dnia 29 czerwca 2016 r.; postanowienie o nadaniu
klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla Krakowa – śródmieścia
w Krakowie VI Wydział Cywilny z dnia 29 czerwca 2016 r., sygnatura akt
VI Co 535/16/S Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warsza‑
wy – Śródmieścia w Warszawie Aleksander Karol Godzik w toku postę‑
powania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą Km 638/16
dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na rzecz wierzyciela: GDW Sp. z o.o.Sp.k. w Warszawie.”.
265510 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
265574 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CUPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork, Polska 008025732 i dokonanie
wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
265612 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GZELLA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Osie, Polska 146913055 i dokonanie wpisu: GZELLA POLAND SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY‑
TOWA, Osie, Polska 146913055.
265962 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
266159 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146585467 i dokonanie
wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 364202380.
266160 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146585467 i dokonanie
wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 364202380.
266502 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1176/17/847) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526956 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑266502
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
266502 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1056/17/104) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527132 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑266502
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
266504 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1022/17/537) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526952 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑266504
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
266504 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1172/17/243) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527099 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑266504
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
266566 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Wronki, Polska 570107305 i dokonanie wpisu: AMICA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wronki, Polska 570107305.
267524 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOMAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010874910 i dokonanie
wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 364202380.
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268180 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO‑HANDLOWE STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862
i dokonanie wpisu: LUBA SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA,
Warszawa, Polska 147007206.
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 272069370 i doko‑
nanie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska
123002400.

268180 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LUBA SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Warszawa, Polska 147007206 i dokonanie wpisu: LUBA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 147197744.

270817 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Ślą‑
ska, Polska 123002400 i dokonanie wpisu: MADEJ WRÓBEL MAR‑
KETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 361054341.

268475 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 272069370 i doko‑
nanie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska
123002400.

270818 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 272069370 i doko‑
nanie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska
123002400.

268475 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Ślą‑
ska, Polska 123002400 i dokonanie wpisu: MADEJ WRÓBEL MAR‑
KETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 361054341.

270818 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Ślą‑
ska, Polska 123002400 i dokonanie wpisu: MADEJ WRÓBEL MAR‑
KETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 361054341.

268945 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKEL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.

271077 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LANGOWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIOR‑
STWO WIELOBRANŻOWE LANKO, Dobra, Polska 471050898 i do‑
konanie wpisu: KATARZYNA EUGENIA LANGOWSKA, Łódź, Polska.

268945 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego 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.
269182 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ICONIC BEUTY BRANDS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146790530
i dokonanie wpisu: NATURA WORLDWIDE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 353320775.
269540 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: FURMAN DAMIAN CHOCO PHARM,
Warszawa, Polska 145873595 i dokonanie wpisu: GLOBAL PHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 364258908.
269948 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: FURMAN DAMIAN CHOCO PHARM,
Warszawa, Polska 145873595 i dokonanie wpisu: GLOBAL PHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 364258908.
270561 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Wronki, Polska 570107305 i dokonanie wpisu: AMICA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wronki, Polska 570107305.
270575 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BZK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ‑SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Teresin, Polska
141125407 i dokonanie wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364202380.
270656 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOMAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010874910 i dokonanie
wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 364202380.
270817 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZO‑

271392 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: FC4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 341523840.
271767 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HOLBEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 002043806
i dokonanie wpisu: NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska.
272027 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOSSO KWAŚNIEWSCY‑SPÓŁKA JAWNA,
Puchały, Polska 012581619 i dokonanie wpisu: KEWPIE POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 365495705.
272028 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOSSO KWAŚNIEWSCY‑SPÓŁKA JAWNA,
Puchały, Polska 012581619 i dokonanie wpisu: KEWPIE POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 365495705.
272029 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOSSO KWAŚNIEWSCY‑SPÓŁKA JAWNA,
Puchały, Polska 012581619 i dokonanie wpisu: KEWPIE POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 365495705.
272030 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOSSO KWAŚNIEWSCY‑SPÓŁKA JAWNA,
Puchały, Polska 012581619 i dokonanie wpisu: KEWPIE POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 365495705.
272060 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNITY TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 810616010 i dokonanie
wpisu: UNITY LINE LIMITED, Valletta, Malta.
272086 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1260/17/221) wpisano
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do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527113 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑272086
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.

do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526793 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑272463
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.

272086 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1312/17/519) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526880 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑272086
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.

272463 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1351/17/402) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526933 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑272463
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.

272087 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1311/17/118) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526796 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑272087
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.

272666 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SARZAŁO BARTOSZ, BIELIŃSKI PRZEMY‑
SŁAW BASKETMANIA SPÓŁKA CYWILNA, Starogard Gdański, Polska
221175197 i dokonanie wpisu: BASKETMANIA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Staro‑
gard Gdański, Polska 221175197.

272087 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1034/17/660) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526961 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑272087
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
272310 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO‑HANDLOWE STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862
i dokonanie wpisu: LUBA SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA,
Warszawa, Polska 147007206.
272310 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LUBA SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Warszawa, Polska 147007206 i dokonanie wpisu: LUBA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 147197744.
272462 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1089/17/270) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526893 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑272462
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
272462 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1298/17/392) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527539 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑272462
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
272463 2017 05 29 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1126/17/242) wpisano

272822 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
273494 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JENS H. STEINBERG, BERLIN, Niemcy i do‑
konanie wpisu: OUR/VODKA AKTIEBOLAG, Sztokholm, Szwecja.
273563 2017 05 16 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice
‑Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns‑Rej.Za 306/17/731) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2520330 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑273563 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących SILICON VALLEY BANK
z siedzibą w Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki wobec JEEVES
INFORMATION SYSTEM AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja”.
274279 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Wronki, Polka 570107305 i dokonanie wpisu: AMICA SPÓLKA
AKCYJNA, Wronki, Polska 570107305.
274378 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: PROMOTORZY TRADING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Warszawa, Polska 146331264 i doko‑
nanie wpisu: PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 146331264.
275297 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OSTROWSKA MAGDALENA WDGO, War‑
szawa, Polska i dokonanie wpisu: WDGO MAGDALENA MATYNIA,
Warszawa, Polska 147049044.
275391 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHMIELARSKI MARCIN MARCEL, Rzeszów,
Polska 370516122 i dokonanie wpisu: AKCEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 364083633.
275833 2017 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IZOLBET Kazimierz Majchrzak i Wspól‑
nicy Spółka Jawna, Gostynin, Polska 610221460 i dokonanie wpi‑
su: ABC SPV02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Gostynin, Polska.
275833 2017 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABC SPV02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Go‑
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stynin, Polska i dokonanie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Gostynin, Polska 610221460.
275833 2017 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA,
Gostynin, Polska 610221460 i dokonanie wpisu: IZOLBET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin, Polska.
275930 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IZOLBET POLSKA KAZIMIERZ MAJ‑
CHRZAK SPÓŁKA JAWNA, Golanki Górne, Polska i dokonanie wpi‑
su: MARCIN DOMINIK MAJCHRZAK, Gostynin, Polska KAZIMIERZ
MAJCHRZAK, Gostynin, Polska.
276867 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIA, Toruń, Polska 870500795.
276867 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Toruń, Polska
870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
276897 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Wronki, Polska 570107305 i dokonanie wpisu: AMICA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wronki, Polska 570107305.
276943 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOMAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010874910 i dokonanie
wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 364202380.
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278632 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARTUS SPÓŁKA JAWNA JOLANTA I ADAM
PLACHA, Toruń, Polska 870412230 i dokonanie wpisu: ARTUS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY‑
TOWA, Toruń, Polska 870412230.
278856 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1044/17/981) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526889 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑278856
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
278856 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1327/17/845) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527095 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑278856
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
279543 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HANDLOPEX SPÓŁKA AKCYJNA,
Rzeszów, Polska 690103056 i dokonanie wpisu: HANDLOPEX SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 690103056.
279727 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIA, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.

276980 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GÓRECKI PAWEŁ FIRMA USŁUGOWA, Mie‑
rzęcice, Polska 242908663 i dokonanie wpisu: SŁAWOMIR PELEC,
Zabrze, Polska.

279727 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Toruń, Polska
870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.

277097 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302809682 i dokonanie wpi‑
su: SYMETRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 634630530.

280001 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Toruńskie Piwnice Win VINPOL
Sp. z o.o., Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu: VINPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.

277799 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KIEDROWSKI JANUSZ ZAKŁAD
PRODUKCYJNO‑USŁUGOWO‑HANDLOWY, Bysław, Polska 008236920
i dokonanie wpisu: ZAKŁAD PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO
‑HANDLOWY JK MIŁOSZ KIEDROWSKI, Bysław, Polska 363886873.

280001 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.

277800 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KIEDROWSKI JANUSZ ZAKŁAD
PRODUKCYJNO‑USŁUGOWO‑HANDLOWY, Bysław, Polska 008236920
i dokonanie wpisu: ZAKŁAD PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO
‑HANDLOWY JK MIŁOSZ KIEDROWSKI, Bysław, Polska 363886873.

280001 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Toruń, Polska
870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.

278195 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 272069370 i dokonanie
wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Śląska, Polska 123002400.
278195 2017 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JMIBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Ruda Ślą‑
ska, Polska 123002400 i dokonanie wpisu: MADEJ WRÓBEL MAR‑
KETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 361054341.

280741 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HOLBEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODOPWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska i dokonanie wpisu:
NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Lesznowola, Polska.
281076 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1135/17/162) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527469 zastaw rejestrowy
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na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑281076
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
281076 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy
– Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1297/17/991)
wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527038 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towaro‑
wy R‑282076 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługu‑
jących mBank Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Inter‑
national Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Obornikach ”.
281738 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
281808 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: FC4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODO‑
PWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 341523840.
281914 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1304/17/000) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527152 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑281914
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
281914 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1259/17/509) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526924 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑281914
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
282572 282572 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BARDZIŃSKI MAREK COMVI‑
SION, Gliwice, Polska 278209227 i dokonanie wpisu: COMVISION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska
241520885.
282617 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1305/17/401) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527535 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑282617
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
282617 2017 05 26 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1238/17/466) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526912 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑282617
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
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282741 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ALEKSANDER RADOŃ, JACEK
FUKSIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 363462802 i do‑
konanie wpisu: ALEKSANDER RADOŃ, TOMASZ FUKSIEWICZ SPÓŁ‑
KA CYWILNA, Warszawa, Polska.
282938 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1332/17/161) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527100 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑282938
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC International Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach ”.
282938 2017 05 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns‑Rej.Za 1130/17/157) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527468 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑282938
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna w Warszawie wobec CEDC Corporation Internatio‑
nal z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
283004 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ENNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146784899 i dokonanie wpi‑
su: ALIANS ENERGETYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142574981.
283716 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TYTANIUM RENTAL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 100939530 i dokona‑
nie wpisu: KILOUTOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 145989895.
283731 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BATEK POLAND BEATA WIOLONCELLISTA,
Warszawa, Polska 010005917 i dokonanie wpisu: BATEK BEATA VIO‑
LONCELLISTA, Legionowo, Polska 010005917.
283915 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HOLBEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 002043806
i dokonanie wpisu: NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska.
283916 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOLBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 002043806 i dokonanie
wpisu: NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska.
284114 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
284238 2017 05 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: LAJKONIK HOLDING (SWITZER‑
LAND) AG, SCHWENDE, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Leithart AG
Schweiz, Schwende, Szwajcaria.
284298 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZ‑
PIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 016003836 i doko‑
nanie wpisu: VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa, Polska
016003836.
284533 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
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POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
284560 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROF. COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 015848974 i do‑
konanie wpisu: COSMED CONSULTING SEBASTIAN TATAREK, War‑
szawa, Polska 142862600.
284625 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BIURO HANDLOWE PODBESKIDZIE
BOGUSŁAW PASTERNAK, Czechowice‑Dziedzice, Polska i dokona‑
nie wpisu: B.H. PODBESKIDZIE ŚRODKI OCHRONY PRACY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Czechowice‑Dziedzice, Polska.
285343 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976 i dokonanie
wpisu: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
285822 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ATOMEDIA CONSUL‑
TING MAREK JANKOWSKI, Wrocław, Polska 932968600 i dokonanie
wpisu: Marek Jankowski, Sheffield, Wielka Brytania.
287461 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 411141076 i dokonanie wpisu: GOBAR‑
TO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 411141076.
287462 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ENERGY 2000- TECHNICO M.A. GOCZAŁ SP.
JAWNA, Przytkowice, Polska 070883960 i dokonanie wpisu: ENERGY
2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGY‑
LANDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960.
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290516 2017 05 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑290516 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
290516 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑290516 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
290516 2017 05 10 D. Dokonano wpisu: W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. War‑
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R‑290516 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z sie‑
dzibą w Londynie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialno‑
ścią Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.

288101 2017 05 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RADIO ESKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warsza‑
wa, Polska 006217077 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 010750727.

290517 2017 05 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑290517 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

290515 2017 05 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑290515 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

290517 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑290517 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

290515 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑290515 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

290517 2017 05 10 D. Dokonano wpisu: W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. War‑
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R‑290517 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z sie‑
dzibą w Londynie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialno‑
ścią Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.

290515 2017 05 10 D. Dokonano wpisu: W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. War‑
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R‑290515 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London Branch z sie‑
dzibą w Londynie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialno‑
ścią Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.

290518 2017 05 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑290518 w celu zabez‑
pieczenia 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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290518 2017 05 10 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 stycznia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 14395/12/495) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2339660 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑290518 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec P4 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
290518 2017 05 10 D. Dokonano wpisu: W dniu 4 czerwca
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns‑Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑290518 w celu zabez‑
pieczenia 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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247 019 2013 12 12

Prawo unieważniono w części dla towarów
w klasie 36: administrowanie nieruchomo‑
ściami, agencje mieszkaniowe, agencje nie‑
ruchomości, agencje pośrednictwa w han‑
dlu nieruchomościami, ściąganie czynszów,
dzierżawa nieruchomości i majątku nieru‑
chomego, zarządzanie majątkiem, wyce‑
na majątku nieruchomego, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, wy‑
najmowanie mieszkań i pomieszczeń biuro‑
wych.
253 217 2015 06 23 Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów i usług w klasie 39: wypożyczanie
samochodów, pojazdów,; salony samocho‑
dowe, wypożyczanie samochodów.
266 148 2016 08 04 Prawo unieważniono w części dla towarów
w klasie 41: produkcja programów radio‑
wych i telewizyjnych, produkcja filmów, or‑
ganizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych.

285
286

DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
164 275
175 848
190 565
211 971
211 977
230 966
250 759
251 189
264 864
267 613
271 021
199 466

2014 12 29
2015 04 15
2016 09 13
2016 06 17
2016 06 17
2016 09 28
2016 09 19
2015 06 23
2016 11 08
2016 02 18
2016 03 01
2013 09 23

Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w części dotyczą‑
cej towarów z klasy 18: torby oraz wyroby
ze skóry w postaci toreb.
212 417 2015 05 15 Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów w klasie 05: produkty farmaceu‑
tyczne, produkty lecznicze, witaminy, mine‑
rały do celów leczniczych, mineralne dodat‑
ki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych parafarmaceutyki do celów
leczniczych, suplementy diety do celów
leczniczych, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, substancje dietetycz‑
ne do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów leczniczych, zioła lecznicze, napa‑
ry lecznicze, herbatki lecznicze, produkty
biobójcze, produkty biologiczne do celów
leczniczych, szczepionki, surowice, pro‑
dukty krwiopochodne, produkty biotech‑
nologiczne, wyroby medyczne, materiały
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt,
plastry, produkty weterynaryjne, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych.
234 110 2016 06 01 Prawo unieważniono w części dla towarów
w klasie 09: kaski ochronne dla uprawiania
sportu, okulary ochronne do uprawiania
sportu; 25: rękawiczki, czapki, szaliki, odzież
sportowa, bielizna sportowa, buty sporto‑
we, skarpetki.

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).
132 235
136 963
143 866
149 481
188 980
126 989

2006 09 04
2007 04 03
2008 03 28
2008 12 30
2012 04 13
2005 12 21

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dla towarów w kla‑
sie 25: odzież i obuwie z tworzyw natural‑
nych i sztucznych, za wyjątkiem spodni.
216 060 2016 08 17 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
17.08.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.216060.
253 289 2016 10 28 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
28.10.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.253289.
256 113 2016 08 05 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
05.08.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.256113.
259 163 2016 04 29 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
29.04.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.259163.
263 993 2016 08 05 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
05.08.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.263993.
265 612 2016 08 17 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
17.08.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.265612.
276 367 2016 12 05 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
05.12.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.276367.
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278 523 2017 01 16

280 287

285 627

129 543
141 821
141 822
141 823
141 824
141 825
141 826
141 827
141 828
141 830
223 658

236 405

Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
16.01.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.278523.
2017 01 03 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
03.01.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.280287.
2016 12 19 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
19.12.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.285627.
2015 08 17 Prawo wygasło w części dla towarów: bulio‑
ny, galaretki jadalne (w rozumieniu mięsne),
ekstrakty mięsne (klasa 29 w części).
2015 06 11 Prawo wygasło w części dla towarów: 16:
książki, czasopisma szaradziarskie, krzyżówki.
2015 06 11 Prawo wygasło w części dla towarów: 16:
książki, czasopisma szaradziarskie, krzyżówki.
2015 06 11 Prawo wygasło w części dla towarów: 16:
książki, czasopisma szaradziarskie, krzyżówki.
2015 06 11 Prawo wygasło w części dla towarów: 16:
książki, czasopisma szaradziarskie, krzyżówki.
2015 06 11 Prawo wygasło w części dla towarów: 16:
książki, czasopisma szaradziarskie, krzyżówki.
2015 06 11 Prawo wygasło w części dla towarów: 16:
książki, czasopisma szaradziarskie, krzyżówki.
2015 06 11 Prawo wygasło w części dla towarów: 16:
książki, czasopisma szaradziarskie, krzyżówki.
2015 06 11 Prawo wygasło w części dla towarów: 16:
książki, czasopisma szaradziarskie, krzyżówki.
2015 06 11 Prawo wygasło w części dla towarów: 16:
książki, czasopisma szaradziarskie, krzyżówki.
2016 03 11 Prawo wygasło w części dla towarów: kla‑
sa 05 w części: produkty farmaceutyczne;
produkty lecznicze; witaminy; minerały
do celów leczniczych; mineralne dodatki
do żywności; mineralne dodatki do żywno‑
ści; mineralne wody do celów leczniczych;
preparaty wspomagające leczenie lub pod‑
noszące odporność organizmu; suplemen‑
ty diety do celów leczniczych; dietetyczne
środki spożywcze; substancje dietetyczne
do celów leczniczych; preparaty ziołowe;
zioła lecznicze; napary lecznicze; herbatki
lecznicze; produkty biobójcze; produkty
biologiczne; szczepionki; surowice; pro‑
dukty krwiopochodne; produkty biotech‑
nologiczne; wyroby medyczne; materiały
do leczenia zębów; żywność dla niemowląt;
plastry; materiały opatrunkowe; środki sa‑
nitarne do celów medycznych; środki od‑
każające; produkty weterynaryjne; środki
do zwalczania robactwa; fungicyd; herbicy‑
dy; produkty chemiczne przeznaczone dla
nauk medycznych; preparaty diagnostycz‑
ne do celów medycznych.
2016 06 23 Prawo wygasło w części towarów i usług: ra‑
dia, radioodbiorniki, radioodbiorniki z zega‑
rami, tunery, wzmacniacze foniczne, części
do wyposażenia fonicznego, układy zdalnego
sterowania /piloty/ do odbiorników audio,
układy zdalnego sterowania do wzmacniaczy,
systemy głośników /zestawy głośnomówią‑
ce/, korektory, urządzenia do nagrywania
i odtwarzania dźwięków, głośniki do stereo‑
fonicznego i monofonicznego, głośniki, od‑
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twarzacze płyt kompaktowych, urządzenia
umożliwiające wymianę płyt odtwarzania
dźwięku kompaktowych używane do zmia‑
ny playbacku i selekcji wielokrotnych dys‑
ków komputerowych, piloty do odtwa‑
rzaczy płyt kompaktowych, elektroniczny
domowy sprzęt do audio, video i centralne
serwery dla komputerów osobistych, tele‑
wizory, telewizory projekcyjne, ciekłokrysta‑
liczne panele ekranowe, ciekłokrystaliczne
ekrany telewizyjne, telewizory plazmowe,
mikro telewizory, odbiorniki telewizyjne,
tunery telewizyjne, kineskopy telewizyjne,
układy zdalnego sterowania do odbiorni‑
ków telewizyjnych, wysokiej dokładności
urządzenia foniczne stanowiące zewnętrzne
części komplementarne do systemów tele‑
wizyjnych, monitory telewizyjne z lub bez
telewizyjnych tunerów, urządzenia umożli‑
wiające korzystanie z Internetu i odbieranie
telewizji cyfrowej (set top boxes), tempera‑
turowe kolorowe przełączniki do odbior‑
ników telewizyjnych, wymienne fluore‑
scencyjne kineskopy telewizyjne, akcesoria
telewizyjne, mianowicie połączenia światło‑
wodowe, urządzenia poprawiające jakość
obrazu, kable w komponentach oraz kable
DVI - I, elektroniczne aparaty do zapisywania
dźwięku, cyfrowe nagrywarki kaset video,
cyfrowe odtwarzacze płyt video, cyfrowe
odtwarzacze dźwięku, cyfrowe płyty audio,
wyposażenie do komunikacji optycznej,
osobiste cyfrowy urządzenia pomocnicze,
cyfrowe urządzenia kodujące i dekodujące,
odtwarzacze MP3, kamery cyfrowe, drukar‑
ki do kamer cyfrowych, przenośne drukarki
do kamer cyfrowych, przenośne i podręczne
cyfrowe elektroniczne urządzenia do nagry‑
wania, organizowania, przesyłania, manipu‑
lowania i przeglądania tekstów, danych oraz
plików audio, słuchawki na głowę, słuchawki
do ucha, słuchawki na głowę z wbudowany‑
mi odtwarzaczami audio, przenośne i pod‑
ręczne urządzenia do odtwarzania plików
audio, bezprzewodowe urządzenia do ko‑
munikacji mianowicie telefony, słuchawki
(do ręki), słuchawki na głowę z mikrofonem,
głośniki, mikrofony, słuchawki do ucha,
urządzenia umożliwiające bezprzewodową
komunikację między różnymi urządzenia‑
mi elektronicznymi w systemie Bluetooth
mianowicie telefony, słuchawki (do ręki),
słuchawki na głowę z mikrofonem, głośni‑
ki, mikrofony i słuchawki do ucha (klasa 09
w części); udostępnianie szybkiego dostępu
do lokalnych sieci komputerowych i global‑
nej komputerowej sieci informacyjnej, two‑
rzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla innych użytkowników, utrzymywanie
stron internetowych innych użytkowników
na serwerze komputerowym w globalnej
sieci komputerowej, udostępnianie tymcza‑
sowego dostępu do sieci (on‑line), nieudo‑
stępnione do pobierania oprogramowanie
komputerowe umożliwiające swoim użyt‑
kownikom używanie serwisu komunikacyj‑
nego VOIP (klasa 42 w części).
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241 705 2016 05 04 Prawo wygasło w części dla następujących

towarów i usług: dyski do: rejestracji dźwię‑
ku, kompaktowe (audio
‑wideo) kompak‑
towe (CD‑ROM‑y CD, CD‑ROM,CD‑I, DVD)
magnetyczne, obliczeniowe i optyczne, dys‑
kietki, filmy (błony) naświetlone, rysunkowe
filmy animowane, karty magnetyczne kodo‑
wane, karty z układem scalonym lub mikro‑
procesorem, karty wideo, karty wideo z gra‑
mi, modemy, naświetlone taśmy filmowe,
nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne
nośniki informacji, optyczne nośniki infor‑
macji, nośniki płyt ciemniowych (fotografi‑
ka), notesy elektroniczne, oprogramowanie
komputerowe nagrane, optyczne nośniki
danych, pamięci komputerowe, programy
komputerowe (software ładowany) z wy‑
łączeniem do obliczeń projektowych i ob‑
sługi systemu wentylacyjnego Geo‑Klimat,
programy sterujące komputerowe nagrane,
taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy ma‑
gnetyczne, stacje taśm magnetycznych dla
komputerów, taśmy wideo (klasa 9); usługi
- agencji informacyjnej, udostępnianie in‑
ternetu dla forum dyskusyjnego, emisji ra‑
diowej i telewizyjnej, przesyłania informacji,
łączności poprzez terminale komputerowe,
przesyłania informacji tekstowej i obrazo‑
wej przy pomocy komputera, łączności po‑
przez sieć światłowodów, łączności poprzez
terminale komputerowe, łączności radiowej,
telefonicznej, telegraficznej i za pomocą
telefonii komórkowej, obsługa telekonfe‑
rencji, ogłoszenia elektronicznego, poczty
elektronicznej, przesyłanie informacji (klasa
38); usługi - analizy systemów komputero‑
wych, administrowanie stronami kompute‑
rowymi, prace badawczo - rozwojowe w za‑
kresie stron www, doradztwo: w sprawach
sprzętu komputerowego, oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, elektroniczna konwersja
danych lub programów, instalacje opro‑
gramowania komputerowego, inżynieria
techniczna, kalibrowanie, cechowanie, od‑
zyskiwania danych komputerowych, pro‑
jektowania systemów komputerowych,
konwersja danych lub dokumentów na for‑
mę elektroniczną, oprogramowania kom‑
puterowe w zakresie: instalacji, konserwacji,
powielania, projektowania i wypożyczania,
wypożyczanie serwerów, tworzenie i utrzy‑
mywanie stron internetowych dla osób trze‑
cich, wzornictwo przemysłowe, stylizacja,
wzorcowanie (klasa 42).
251 167 2016 05 08 Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
klasa 09 w części; urządzenia do przetwa‑
rzania informacji, aparatura do rejestracji
dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, apa‑
raty do fototelegrafii, aparaty do nauczania,
aparaty fotograficzne, aparaty kinemato‑
graficzne, aparaty radiowe, aparaty telefo‑
niczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo,
mikroprocesory komputerowe, procesory
jako centralne jednostki przetwarzania,
procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
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czytniki, czytniki kodów kreskowych, czyt‑
niki znaków optycznych, optyczne nośniki
danych, drukarki komputerowe, dyktafony,
dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe,
dystrybutory dysków, etykietki na towa‑
rach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy
animowane, hologramy, interfejsy kom‑
puterowe, kamery filmowe, kamery wideo
zespolone z magnetofonem, kamery wizyj‑
ne, karty inteligentne z obwodami scalo‑
nymi zintegrowanymi, karty magnetyczne
do identyfikacji osób, karty magnetyczne
kodowane, kodery magnetyczne, kompu‑
terowe urządzenia peryferyjne, kompute‑
ry, komputery przenośne, laptopy, lasery
nie do celów medycznych, lornetki, lunety,
lunety optyczne, lupy optyczne, magneto‑
fony taśmowe, maszty antenowe do tele‑
fonii bezprzewodowej, maszty do łączności
radiowej, modemy, myszy komputerowe,
monitory obrazowe wideo, napędy dys‑
kowe, monitory - hardware komputerowy,
monitory - programy komputerowe, nośniki
danych magnetyczne, nośniki do rejestra‑
cji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody
drukowane, obwody scalone, odbiorniki
audio- i wideo, odbiorniki radiowe, odtwa‑
rzacze kaset, odtwarzacze płyt kompakto‑
wych, odtwarzacze osobiste stereo, plote‑
ry, chipy, płyty akustyczne, programy gier
komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy kompu‑
terowe nagrane, przezrocza fotograficzne,
skanery komputerowe, software oprogra‑
mowanie stałe dla komputerów nagrane,
stacje taśm magnetycznych informatyczne,
jednostki taśm magnetycznych informa‑
tyczne, sterowniki informatyczne, sterujące
programy komputerowe systemu opera‑
cyjnego nagrane, taśmy do nagrywania
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo,
telefony przenośne, telefony przenośne
działające w systemie telefonii komórkowej,
karty telefoniczne do automatów i telefo‑
nów komórkowych, karty SIM, translatory
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych,
urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urzą‑
dzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbierania
działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i ob‑
razu, urządzenia nadawcze telefoniczne,
urządzenia do wzmacniania dźwięku; klasa
16 w części; akwaforty, akwarele, atlasy, al‑
manachy, artykuły papiernicze, chorągiew‑
ki papierowe, czcionki drukarskie, drukarki
przenośne, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki,
blankiety, globusy ziemskie, kalendarze
z kartkami do zdzierania, kartki z życzenia‑
mi okolicznościowe, karty pocztowe, karty
- zawiadomienia, litografie, makiety archi‑
tektoniczne, mapy, materiały piśmienne,
przedmioty sztuki litograficznej, przezro‑
cza, znaczki pocztowe; klasa 35 w części;
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organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
publicznych i aukcji internetowych, usługi
agencji eksportowo - importowej, promo‑
cja sprzedaży dla osób trzecich, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej,
badania rynku, specjalistyczne doradztwo
handlowe, doradztwo w zakresie organizo‑
wania, kierowania i prowadzenia działalno‑
ści gospodarczej, doradztwo specjalistycz‑
ne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania działal‑
nością gospodarczą, doradztwo w zakre‑
sie zarządzania personalnego, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, ekspertyzy
w zakresie działalności gospodarczej, pro‑
fesjonalne zarządzanie działalnością arty‑
styczną, usługi w zakresie dokonywania
wyceny działalności handlowej, usługi w za‑
kresie dokonywania ekspertyz opłacalności,
badania marketingowe, pomoc przy zarzą‑
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji
handlowej, informacja o działalności gospo‑
darczej, zdobywanie informacji o działalno‑
ści gospodarczej w zakresie marketingu i re‑
klamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
opracowywania prognoz ekonomicznych,
pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, transkrypcja informacji, trans‑
krypcja przekazu, kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, syste‑
matyzacja informacji w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszu‑
kiwanie w komputerowych bazach danych,
sortowanie danych w bazach komputero‑
wych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi
w zakresie opracowywania edycji tekstów,
usługi przeglądu prasy; klasa 39 w części;
organizowanie podróży i wycieczek w za‑
kresie transportu, zwiedzanie turystyczne,
organizowanie transportu pasażerskiego,
organizowanie transportu podróżnych; kla‑
sa 41 w części; porady w zakresie edukacji
i kształcenia, edukacja, edukacja w zakresie
ochrony środowiska i odpowiedzialności
ekologicznej, informacja o edukacji, usługi
studiów filmowych, produkcja filmów, foto‑
reportaże, usługi studia nagrań, informacja
o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usłu‑
gi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania,
organizowanie i prowadzenie pracowni spe‑
cjalistycznych, pokazy w ramach kształcenia
praktycznego, montaż taśm wideo, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, usłu‑
gi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
komputerowe przygotowywanie materia‑
łów do publikacji, organizowanie akcji spo‑
łecznych związanych z ochroną środowiska;
klasa 42 w części; administrowanie stronami
komputerowymi, analizy systemów kom‑
puterowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogra‑
mowania komputerowego, projektowanie
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systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, insta‑
lacje oprogramowania komputerowego,
programowanie komputerowe, konwersja
danych lub dokumentów do postaci elek‑
tronicznej, konserwacja oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywa‑
nie stron internetowych dla osób trzecich,
konserwacja terenów zielonych, udzielanie
konsultacji w zakresie działalności zwią‑
zanej z ochroną naturalnego środowiska
człowieka, promowanie świadomości pu‑
blicznej w zakresie ochrony środowiska, od‑
powiedzialności ekologicznej, w tym także
za pośrednictwem witryny internetowej.
253 899 2016 06 15 Prawo wygasło w części dla towarów: diete‑
tyczne substancje do celów medycznych, pre‑
paraty farmaceutyczne, odżywki, mineralne
dodatki do żywności; klasa 05 (w części).
253 900 2016 06 15 Prawo wygasło w części dla towarów: diete‑
tyczne substancje do celów medycznych, pre‑
paraty farmaceutyczne, odżywki, mineralne
dodatki do żywności; klasa 05 (w części).
258 153 2016 04 05 Prawo wygasło w części dla towarów: pomoc
przedsiębiorstwom w działalności gospodar‑
czej (przemysłowej lub handlowej); pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze‑
mysłowymi lub handlowymi (klasa 35).
258 154 2016 04 05 Prawo wygasło w części dla towarów: pomoc
przedsiębiorstwom w działalności gospodar‑
czej (przemysłowej lub handlowej); pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze‑
mysłowymi lub handlowymi (klasa 35).
261 212 2016 02 23 Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
samochody do przewozu ludzi i materiałów,
do poruszania się pod ziemią i na ziemi
(klasa 12), obsługa i naprawa samochodów
do przewodu ludzi i materiałów, do poru‑
szania się 0pod ziemią i na ziemi (klasa 37),
transport samochodami do przewodu ludzi
i materiałów, do poruszania się pod ziemią
i na ziemi (klasa 39).
261 316 2016 07 14 Prawo wygasło w części dla towarów i/lub
usług; klasa 16: afisze, albumy, almanachy
jako roczniki, atłasy, broszury, czasopisma,
gazety, fotografie, kartki z życzeniami, karty
pocztowe, katalogi, komiksy, książki, mapy,
materiały do nauczania, plakaty z papieru
lub kartonu, podręczniki jako książki, pu‑
blikacje, reprodukcje graficzne, śpiewniki,
zakładki do książek.
263 432 2016 08 11 Prawo wygasło w części dla towarów: pro‑
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne; pre‑
paraty chemiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych; produkty biologiczne
i biotechnologiczne do celów medycz‑
nych i weterynaryjnych; środki sanitarne
do celów medycznych i weterynaryjnych;
antyseptyki; bandaże higieniczne; bandaże
opatrunkowe; celuloza, celuloza bakteryjna,
celuloza mikrobiologiczna i bionanocelulo‑
za do celów farmaceutycznych, medycznych
i weterynaryjnych; wyroby na bazie celulozy,
celulozy bakteryjnej, bionanocelulozy i ce‑
lulozy mikrobiologicznej do celów medycz‑
nych i weterynaryjnych; podłoża z celulozy,
celulozy bakteryjnej, mikrobiologicznej
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i bionanocelulozy do nasączania substan‑
cjami i leczniczymi lub wspomagającymi
leczenie do celów farmaceutycznych, me‑
dycznych i weterynaryjnych; podłoża z ce‑
lulozy, celulozy bakteryjnej, celulozy mikro‑
biologicznej i bionanocelulozy nasączone
substancjami leczniczymi lub wspomaga‑
jącymi leczenie gotowe do użycia do celów
farmaceutycznych, medycznych i weteryna‑
ryjnych; materiały opatrunkowe i opatrunki
wykonane z celulozy, celulozy bakteryjnej,
mikrobiologicznej bionanocelulozy lub za‑
wierające te materiały; materiały opatrun‑
kowe wykonane z celulozy, celulozy bakte‑
ryjnej, mikrobiologicznej, bionanocelulozy
lub zawierające te materiały do nasączania
środkami farmaceutycznymi lub nasącza‑
ne środkami farmaceutycznymi do celów
leczniczych dla ludzi lub zwierząt; materiały
i wyroby filtracyjne do celów medycznych
i leczniczych w tym do dializ, transfuzji i in‑
ruzji na bazie celulozy, celulozy bakteryjnej,
bionanocelulozy, celulozy mikrobiologicz‑
nej; implanty do celów medycznych i lecz‑
niczych; implanty do celów medycznych
wykonane z celulozy, celulozy bakteryjnej,
mikrobiologicznej, bionanocelulozy lub
zawierające te materiały; implanty do na‑
sączania środkami farmaceutycznymi lub
nasączane środkami farmaceutycznymi
do celów medycznych i weterynaryjnych;
protezy do celów medycznych i leczniczych;
protezy do celów medycznych i leczniczych
wykonane z celulozy, celulozy bakteryjnej,
mikrobiologicznej, bionanocelulozy lub za‑
wierające te materiały; pieluchy i majtki dla
chorych nie zawarte w innych klasach; chu‑
steczki, okłady, gąbki, kompresy, tampony,
opaski, podpaski, bandaże, materiały opa‑
trunkowe - wszystkie wymienione produkty
do nasączania środkami farmaceutycznymi
lub nasączone środkami farmaceutycznymi
jako wyroby gotowe do użycia do celów
leczniczych dla ludzi i zwierząt; kultury mi‑
kroorganizmów do celów medycznych lub
weterynaryjnych; plastry i taśmy przylepne
lecznicze i do celów medycznych; plastry
i taśmy przylepne lecznicze i do celów me‑
dycznych wykonane z celulozy, celulozy
bakteryjnej, celulozy mikrobiologicznej,
bionanocelulozy lub zawierające te mate‑
riały; plastry i taśmy przylepne lecznicze
i do celów medycznych do nasączania
środkami farmaceutycznymi lub nasączone
środkami farmaceutycznymi; preparaty far‑
maceutyczne do pielęgnacji ciała; produkty
żywnościowe i napoje do celów leczniczych;
suplementy diety; podpaski i tampony men‑
struacyjne, wszystkie wyżej wymienione
produkty do zastosowań weterynaryjnych
zawierające produkty weterynaryjne na ba‑
zie celulozy bakteryjnej do iniekcji oraz sty‑
mulujących układ odpornościowy zwierząt
(klasa 05 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła leczni‑
cze, lecznicze napary i nalewki, maści do ce‑

284 103 2016 12 27
284 410 2016 11 29
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lów farmaceutycznych, mazidła, mineralne
suplementy diety, sole do kąpieli mineral‑
nych, sole wód mineralnych, wody mineralne
do celów leczniczych, bandaże opatrunko‑
we, przylepne, higieniczne (klasa 5).
Prawo wygasło w części dla towarów: ko‑
smetyki i środki toaletowe przeznaczone
do stosowania na włosy (klasa 3 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: kawa
naturalna; napoje na bazie kawy; aromaty
kawowe; kawa nie palona; kawa nienatural‑
na; substytuty kawy; klasa 30 w części.
287

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.
205 973 11/2008 2016 05 24 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 25.03.2008 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części doty‑
czącej towarów i klas towarowych.
			
Prawidłowo powinno być: 05: pre‑
paraty wspomagające leczenie,
leki, dietetyczne i lecznicze sub‑
stancje jako komponenty do le‑
ków i preparatów specjalnego
przeznaczenia medycznego, diete‑
tyczna i lecznicza żywność, diete‑
tyczne i profilaktyczne oraz leczni‑
cze napoje, dodatki i komponenty
do żywności i do napojów leczni‑
czych i dietetycznych wytworzone
z użyciem dodatków pochodzenia
roślinnego; 16: wydawnictwa, ulot‑
ki, prospekty, druki, afisze, wydru‑
ki komputerowe, książki, broszu‑
ry, periodyki specjalistyczne i inne
wydawnictwa zawierające treści
propagujące wykorzystywanie le‑
ków, kosmetyków, żywności i pre‑
paratów wytworzonych z użyciem
dodatków pochodzenia roślinne‑
go; 29: nie będąca lekami żywność
dietetyczna i nie podstawowe do‑
datki do żywności wytworzone
z użyciem dodatków pochodze‑
nia roślinnego
‑nie zawarte w in‑
nych klasach; 30: nie medyczne die‑
tetyczne, ziołowe, regeneracyjne
i energetyzujące oraz inne nie wy‑
mienione substancje, przyprawy
i dodatki do potraw i napojów wy‑
tworzone z użyciem dodatków po‑
chodzenia roślinnego‑nie zawarte
w innych klasach; 35: reklamowanie,
eksport i import oraz zgrupowanie
na rzecz osób trzecich kosmety‑
ków, leków, dietetycznych i leczni‑
czych substancji, produktów żyw‑
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nościowych, napojów i dodatków
do nich wytworzonych z użyciem
dodatków pochodzenia roślinne‑
go pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i hurtowo lub detalicz‑
nie kupować w sklepie, supermar‑
kecie, w magazynie fabrycznym lub
celnym, w hurtowni, w sprzedaży
bezpośredniej, obnośnej i interne‑
towej; 44: usługi medyczne, rehabi‑
litacyjne, pielęgnacyjne oraz usługi
rehabilitacji i odnowy biologicznej
wykonywane z użyciem substancji
terapeutycznych, pielęgnacyjnych,
profilaktycznych, kosmetycznych
wytworzonych przy zastosowaniu
komponentów roślinnych.
274 247 08/2005 2017 01 13 Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wła‑
sności przemysłowej – dalej p.w.p.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.
1410) Urząd Patentowy RP uchy‑
la swoją decyzję z dnia 23 stycznia
2015 r. o udzieleniu na rzecz Gravis
Pharma GmbH z siedzibą w Berlinie
(Niemcy) prawa ochronnego na znak
towarowy „sinudrill” R.274247 oraz
umarza postępowanie.
280 163 4/2016 2015 10 27 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 14.09.2015 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części doty‑
czącej wykazu towarów i usług.
			
Prawidłowo powinno być: klasa 09:
urządzenia i przyrządy elektryczne
i elektroniczne do przetwarzania,
zapisywania i przesyłania danych,
komputery, komputery przeno‑
śne, komputerowe urządzenia pe‑
ryferyjne, interfejsy komputerowe,
notesy elektroniczne, sprzęt kom‑
puterowy (hardware), części i akce‑
soria do komputerów, elektronicz‑
ne wizualne zespoły wyświetlające
do użytku z komputerami, elektrycz‑
ne i elektroniczne przyrządy do za‑
pisywania i odtwarzania programów
komputerowych, elektroniczne sys‑
temy kompleksowego sterowania
instalacjami w budynkach, elek‑
troniczne i komputerowe systemy
zabezpieczenia mienia, systemy
zabezpieczeń komputerów, urzą‑
dzenia do komunikacji wewnętrz‑
nej, terminale interaktywne, elek‑
troniczne, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, dyski magnetyczne
dla komputerów, pamięci kompu‑
terowe, pamięci zewnętrzne USB,
kable elektryczne i elektroniczne,
kable elektryczne i elektroniczne
izolowane, światłowody, instalacje
elektryczne, programy kompute‑
rowe, oprogramowanie kompute‑
rowe, oprogramowanie użytkowe,
komputerowe programy opera‑
cyjne, programy do przetwarzania
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danych, aplikacje (programy kom‑
puterowe), programy kompute‑
rowe, oprogramowanie, aplikacje
do pobrania poprzez Internet, pu‑
blikacje elektroniczne, bankomaty,
elektroniczne terminale płatnicze,
urządzenia do fakturowania/ Klasa
42: programowanie komputerów, ana‑
liza, wdrażanie i modernizacja progra‑
mów komputerowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego,
systemów komputerowych portali
internetowych, instalacji telematycz‑
nych, instalacji elektrycznych, opra‑
cowywanie projektów technicznych,
aktualizacja, instalacja, konserwacja,
powielanie, serwis oprogramowa‑
nia komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego,
komputerów, leasing komputerów
i sprzętu komputerowego, leasing
programów i oprogramowania kom‑
puterowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, usługi konwer‑
sji danych i dokumentów na formę
elektroniczną, digitalizacja doku‑
mentów, konwersja danych przez
programy komputerowe, doradz‑
two w zakresie sprzętu kompu‑
terowego, oprogramowania oraz
programowania komputerów, do‑
radztwo w zakresie planowania,
projektowania i wdrażania przed‑
sięwzięć informatycznych, usługi
administrowania stronami interne‑
towymi, usługi administrowania sie‑
cią, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich,
wypożyczanie serwerów (hosting),
dostarczanie wyszukiwarek inter‑
netowych, usługi analizy systemów
komputerowych, usługi wdrażania
systemów komputerowych, kasto‑
mizacja systemów komputerowych,
usługi w zakresie ochrony antywi‑
rusowej komputerów, integracja
systemów i sieci komputerowych,
konfigurowanie systemów i sieci
komputerowych, usługi udostępnia‑
nia oprogramowania poprzez sieci
komputerowe, usługi oprogramo‑
wania jako usługi (SAAS) obejmu‑
jące oprogramowanie stosowane
w dziedzinie zarządzania procesami
biznesowymi w przedsiębiorstwach,
prowadzenia rozliczeń księgowo- fi‑
nansowych, zarządzania kadrami,
płacami, magazynem i logistyką, in‑
stalacja i dostosowanie do potrzeb
klienta aplikacji oprogramowania
komputerowego, usługi dostawców
aplikacji oprogramowania kompute‑
rowego, usługi doradcze w zakresie
technologii informacyjnej (IT).
2015 10 27 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 14.09.2015 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
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na znak towarowy w części doty‑
czącej wykazu towarów i usług.
Prawidłowo powinno być: kla‑
sa 09: urządzenia i przyrządy elek‑
tryczne i elektroniczne do przetwa‑
rzania, zapisywania i przesyłania
danych, komputery, komputery prze‑
nośne, komputerowe urządzenia pe‑
ryferyjne, interfejsy komputerowe,
notesy elektroniczne, sprzęt kompu‑
terowy (hardware), części i akcesoria
do komputerów, elektroniczne wizu‑
alne zespoły wyświetlające do użyt‑
ku z komputerami, elektryczne i elek‑
troniczne przyrządy do zapisywania
i odtwarzania programów kompute‑
rowych, elektroniczne systemy kom‑
pleksowego sterowania instalacjami
w budynkach, elektroniczne i kom‑
puterowe systemy zabezpieczenia
mienia, systemy zabezpieczeń kom‑
puterów, urządzenia do komunika‑
cji wewnętrznej, terminale interak‑
tywne, elektroniczne, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, dyski ma‑
gnetyczne dla komputerów, pamię‑
ci komputerowe, pamięci zewnętrzne
USB, kable elektryczne i elektronicz‑
ne, kable elektryczne i elektronicz‑
ne izolowane, światłowody, instalacje
elektryczne, programy komputero‑
we, oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie użytkowe, kompu‑
terowe programy operacyjne, pro‑
gramy do przetwarzania danych,
aplikacje (programy komputerowe),
programy komputerowe, oprogramo‑
wanie, aplikacje do pobrania poprzez
Internet, publikacje elektroniczne,
bankomaty, elektroniczne terminale
płatnicze, urządzenia do fakturowa‑
nia/; klasa 42: programowanie kom‑
puterów, analiza, wdrażanie i moder‑
nizacja programów komputerowych,
projektowanie oprogramowania kom‑
puterowego, systemów komputero‑
wych portali internetowych, instalacji
telematycznych, instalacji elektrycz‑
nych, opracowywanie projektów
technicznych, aktualizacja, instalacja,
konserwacja, powielanie, serwis opro‑
gramowania komputerowego, wy‑
pożyczanie oprogramowania kom‑
puterowego, komputerów, leasing
komputerów i sprzętu komputerowe‑
go, leasing programów i oprogramo‑
wania komputerowego, odzyskiwanie
danych komputerowych, usługi kon‑
wersji danych i dokumentów na for‑
mę elektroniczną, digitalizacja do‑
kumentów, konwersja danych przez
programy komputerowe, doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego,
oprogramowania oraz programowa‑
nia komputerów, doradztwo w zakre‑
sie planowania, projektowania i wdra‑
żania przedsięwzięć informatycznych,
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usługi administrowania stronami in‑
ternetowymi, usługi administrowa‑
nia siecią, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trze‑
cich, wypożyczanie serwerów (ho‑
sting), dostarczanie wyszukiwarek
internetowych, usługi analizy syste‑
mów komputerowych, usługi wdra‑
żania systemów komputerowych,
kastomizacja systemów komputero‑
wych, usługi w zakresie ochrony an‑
tywirusowej komputerów, integra‑
cja systemów i sieci komputerowych,
konfigurowanie systemów i sieci
komputerowych, usługi udostępnia‑
nia oprogramowania poprzez sie‑
ci komputerowe, usługi oprogramo‑
wania jako usługi (SAAS) obejmujące
oprogramowanie stosowane w dzie‑
dzinie zarządzania procesami biz‑
nesowymi w przedsiębiorstwach,
prowadzenia rozliczeń księgowo- fi‑
nansowych, zarządzania kadrami,
płacami, magazynem i logistyką, in‑
stalacja i dostosowanie do potrzeb
klienta aplikacji oprogramowania
komputerowego, usługi dostawców
aplikacji oprogramowania kompute‑
rowego, usługi doradcze w zakresie
technologii informacyjnej (IT).
280 165 4/2016 2015 10 27 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 14.09.2015 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części doty‑
czącej wykazu towarów i usług.
			
Prawidłowo powinno być: klasa 09:
urządzenia i przyrządy elektryczne
i elektroniczne do przetwarzania,
zapisywania i przesyłania danych,
komputery, komputery przeno‑
śne; komputerowe urządzenia pe‑
ryferyjne; interfejsy komputerowe;
notesy elektroniczne; sprzęt kom‑
puterowy (hardware), części i akce‑
soria do komputerów; elektronicz‑
ne wizualne zespoły wyświetlające
do użytku z komputerami; elektrycz‑
ne i elektroniczne przyrządy do za‑
pisywania i odtwarzania programów
komputerowych; elektroniczne sys‑
temy kompleksowego sterowania
instalacjami w budynkach; elek‑
troniczne i komputerowe systemy
zabezpieczenia mienia; systemy
zabezpieczeń komputerów; urzą‑
dzenia do komunikacji wewnętrz‑
nej; terminale interaktywne; elek‑
troniczne, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, dyski magnetyczne
dla komputerów; pamięci kompu‑
terowe; pamięci zewnętrzne USB;
kable elektryczne i elektroniczne,
kable elektryczne i elektroniczne
izolowane, światłowody, instalacje
elektryczne; programy kompute‑
rowe, oprogramowanie kompute‑
rowe, oprogramowanie użytkowe,
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komputerowe programy opera‑
cyjne, programy do przetwarzania
danych, aplikacje (programy kom‑
puterowe); programy kompute‑
rowe, oprogramowanie, aplikacje
do pobrania poprzez Internet; Pu‑
blikacje elektroniczne; bankomaty,
elektroniczne terminale płatnicze;
urządzenia do fakturowania; kla‑
sa 16: publikacje drukowane; bro‑
szury; podręczniki do programów
i oprogramowania komputerowe‑
go, podręczniki do obsługi pro‑
gramów i oprogramowania kom‑
puterowego, papierowe materiały
instruktażowe i do nauczania; mate‑
riały piśmienne; klasa 35: usługi do‑
radztwa w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospo‑
darczej, usługi doradztwa w zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą;
outsourcing; pozyskiwanie, syste‑
matyzacja danych do komputero‑
wych baz danych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputero‑
wych, wyszukiwanie w komputero‑
wych bazach danych, komputero‑
we zarządzanie plikami, sortowanie
danych w bazach komputerowych;
zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi przedsiębiorstw, usługi
elektronicznego magazynowania
danych lub dokumentów, organi‑
zowanie targów w celach handlo‑
wych i reklamowych; klasa 36: spon‑
sorowanie finansowe, sponsoring
imprez kulturalnych i sportowych;
zbiórki funduszy na cele dobroczyn‑
ne, społeczne, szkoleniowe, edu‑
kacyjne, sportowe oraz ekologicz‑
ne; klasa 37: naprawa, konserwacja
i instalacja urządzeń i przyrządów
elektrycznych i elektronicznych; na‑
prawa, konserwacja i instalacja sie‑
ci komputerowych, komputerów
i związanych z nimi urządzeń pe‑
ryferyjnych, elektronicznych syste‑
mów kompleksowego sterowania
instalacjami w budynkach; budo‑
wa i wykonanie instalacji tematycz‑
nych; usługi instalacji i integracji sie‑
ci komputerowych LAN i WAN; klasa
38: przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera;
przydzielanie dostępu do sieci kom‑
puterowych, przydzielanie dostępu
do baz danych, usługi dostarczania
łączności, w tym poprzez terminale
komputerowe, sieć światłowodów,
transmisja satelitarna, wypożycza‑
nie modemów, wypożyczanie urzą‑
dzeń do przesyłania informacji,
wypożyczanie urządzeń telekomu‑
nikacyjnych; wypożyczanie czasu
dostępu do światowej sieci kom‑
puterowej; transmisja plików cyfro‑
wych; klasa 39: transport i magazy‑

Nr 8/2017
nowanie komputerów i urządzeń
peryferyjnych do nich oraz części
zapasowych i akcesoriów do nich
na rzecz osób trzecich; magazyno‑
wanie elektronicznych nośników
danych lub dokumentów na rzecz
osób trzecich; klasa 41: nauczanie,
szkolenia: szkolenia w zakresie ob‑
sługi systemów komputerowych,
oprogramowania komputerowego,
programów komputerowych; szko‑
lenia w zakresie obsługi kompute‑
rów i urządzeń peryferyjnych; kursy
związane tematycznie z problema‑
tyką komputerów i ich programo‑
waniem; kształcenie praktyczne;
usługi wydawnicze, publikowanie
tekstów i książek z dziedziny infor‑
matyki; publikowanie elektronicz‑
ne on
‑line tekstów, książek zwią‑
zanych tematycznie z informatyką;
udostępnianie publikacji elektro‑
nicznych on‑line, nie do pobierania
z sieci komputerowych; organizo‑
wanie imprez o charakterze edu‑
kacyjnym, rozrywkowym, rekre‑
acyjnym, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie konkur‑
sów edukacyjnych i rozrywkowych;
klasa 42: programowanie kompute‑
rów; analiza, wdrażanie i moderni‑
zacja programów komputerowych;
projektowanie
oprogramowania
komputerowego, systemów kom‑
puterowych, portali internetowych,
instalacji telematycznych, insta‑
lacji elektrycznych, opracowywa‑
nie projektów technicznych; ak‑
tualizacja, instalacja, konserwacja,
powielanie, serwis oprogramowa‑
nia komputerowego; wypożyczanie
oprogramowania komputerowe‑
go, komputerów; leasing kompu‑
terów i sprzętu komputerowego;
leasing programów i oprogramo‑
wania komputerowego; odzyskiwa‑
nie danych komputerowych; usłu‑
gi konwersji danych i dokumentów
na formę elektroniczną, digitali‑
zacja dokumentów; konwersja da‑
nych przez programy komputero‑
we; doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, oprogramowania
oraz programowania komputerów,
doradztwo w zakresie planowania,
projektowania i wdrażania przed‑
sięwzięć informatycznych; usłu‑
gi administrowania stronami inter‑
netowymi; usługi administrowania
siecią; tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trze‑
cich; wypożyczanie serwerów (ho‑
sting), dostarczanie wyszukiwarek
internetowych; usługi analizy syste‑
mów komputerowych; usługi wdra‑
żania systemów komputerowych;
kastomizacja systemów kompute‑
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rowych; usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów, inte‑
gracja systemów i sieci komputero‑
wych; konfigurowanie systemów
i sieci komputerowych; usługi udo‑
stępniania oprogramowania po‑
przez sieci komputerowe; usługi
oprogramowania jako usługi (SAAS)
obejmujące oprogramowanie sto‑
sowane w dziedzinie zarządzania
procesami biznesowymi w przedsię‑
biorstwach, prowadzenia rozliczeń
księgowo-finansowych, zarządza‑
nia kadrami, płacami, magazynem
i logistyką; instalacja i dostosowanie
do potrzeb klienta aplikacji oprogra‑
mowania komputerowego; usługi
dostawców aplikacji oprogramowa‑
nia komputerowego; usługi dorad‑
cze w zakresie technologii informa‑
cyjnej (IT); klasa 45: licencjonowanie
programów komputerowych, licen‑
cjonowanie oprogramowania kom‑
puterowego, licencjonowanie wła‑
sności intelektualnej; zarządzanie
prawami autorskimi.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postę‑
powania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23)
w związku z art. 152 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własno‑
ści przemysłowej (Dz. U. 2013 r.
poz. 1410 z późn. zm.) Urząd Pa‑
tentowy RP zmienia swoją decy‑
zję z dnia 04.12.2015 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towaro‑
wy w części dotyczącej podmiotu,
na rzecz którego udzielono prawa
ochronnego.
Prawidłowo powinno być: KAROLINA
ELLA LA MONACA, Berlin, NIEMCY.
Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 04.04.2016 r.
o udzieleniu prawa na znak towa‑
rowy w części dotyczącej siedziby
zgłaszającego.
Prawidłowo powinno być: KWA‑
ŚNIEWSKI WOJCIECH AUTOHAUST,
Michałów‑Reginów, Polska.
Sprostowano omyłkę w decyzji
z dnia 05.05.2016 r. o udzieleniu pra‑
wa ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej nazwy zgłasza‑
jącego.
Prawidłowo powinno być: ADAMED
CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA
AKCYJNA, Pieńków, Polska.
Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 6 lipca 2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części doty‑
czącej dwukrotnie wpisanej nazwy
Zgłaszającego.
Prawidłowo powinno być: JANU‑
KIEWICZ ALEKSANDER, ADAMCZAK
ZBIGNIEW
PRZEDSIĘBIORSTWO
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WIELOBANŻOWE CHŁODMET SPÓŁ‑
KA CYWILNA, Jastrzębie, Polska.
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 07 lipca 2016 r. do‑
tyczącej udzielenia prawa ochron‑
nego w nazwie uprawnionego.
Prawidłowo powinno być: VED VE‑
HICLE ENGINEERING & DEVELOP‑
MENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska.
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 04 października
2016 r. o udzieleniu prawa ochron‑
nego na znak towarowy w części
dotyczącej siedziby zgłaszającego.
Prawidłowo powinno być: Tanace‑
tum s.r.o., Moravska Ostrava, Repu‑
blika Czeska.
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 26 października
2016 r. o udzieleniu prawa ochron‑
nego na znak towarowy w części
dotyczącej zastrzeżonych kolorów
w decyzji warunkowej.
Prawidłowo powinno być: zastrzeże‑
nia: biały; złoty; niebieski; czerwony.
Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 24.10.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części doty‑
czącej siedziby zgłaszającego.
Prawidłowo powinno być: BIE‑
LENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN‑
DYTOWA, Kraków, Polska.
Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 08.11.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części doty‑
czącej nazwy zgłaszającego.
Prawidłowo powinno być: na rzecz
TRISAMYA COSMETICS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością,
Lublin, Polska.
Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wła‑
sności przemysłowej – dalej p.w.p.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
1410) Urząd Patentowy RP:
1. uchyla w części swoją decyzję
z dnia 14 stycznia 2015 r. o udzieleniu
na rzecz Andrzeja Wiśniowskiego
prowadzącego działalność gospo‑
darczą pod nazwą Wiśniowski An‑
drzej Firma Produkcyjno‑Handlowo
‑Usługowa Wiśniowski z siedzibą

w Wielogłowach prawa ochronnego
na słowny znak towarowy „V‑King”
R.274444, tj. w zakresie następują‑
cych towarów: „metalowe przegro‑
dy budowlane przeciwpożarowe
drzwi przeciwpożarowe i dymosz‑
czelne” (klasa 6); „alarmy antywła‑
maniowe” (klasa 9);
2. umarza postępowanie.
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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.
309653
MACRYNAL
1
Allnex Germany GmbH, Kasteler Strasse 45 65203 Wiesbaden (DE)
2016 03 04
2017 02 20
2017 02 02
421753
PC
CFE: 25.01.01, 26.04.01, 27.01.01
25
PIERRE CARDIN, 59 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008
PARIS (FR)
2016 04 05
2017 02 20
2017 02 02
462662
Degesch
5, 7, 8
Degesch GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 11 69514
Laudenbach (DE)
2016 08 09
2016 10 27
567235
quadral
CFE: 01.01.25, 26.04.13, 27.05.01
9, 11
quadral GmbH & Co. KG, Am Herrenhäuser Bahnhof 26-30 30419
Hannover (DE)
2016 03 02
2016 05 09
2016 03 31
599642
TAIGA
18
LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-Neuf F-75001 PARIS (FR)
2016 10 05
2016 10 27
630419
BRANCAIA
29, 33
CASA BRANCAIA SRL, Località Poppi I-53017 Radda in Chianti (IT)
2016 10 13
2016 11 03
754225
BOSS HUGO BOSS
CFE: 27.05.01
3, 9, 14, 18, 24, 25, 28, 34, 35, 42
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG,
DIESELSTRASSE 12 72555 METZINGEN (DE)
2001 08 16
2001 09 20
801859
FAST
3, 19
CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A., Avenida Dom
Mendo, n° 831 P-4474-009 MAIA (PT)
2016 07 08
2016 10 27
1068954
L’OREAL PROFESSIONNEL PARIS INOA
CFE: 26.04.08, 26.04.18, 27.05.24
3
L’OREAL, 14 RUE ROYALE F-75008 PARIS (FR)
2011 01 21
2011 05 09
2011 03 24
1075225
G.TRUCK
CFE: 01.01.15, 27.05.02, 29.01.12
1
Public Joint Stock Company Gazprom neft, Galernaya ul., 5, lit. A
RU-190000 St-Petersburg (RU)
2014 02 18
2014 05 26
2014 04 17
1099226
EUROFIT
7, 8, 11
EUROFIT TRADING A.S., MAKOVSKÉHO NÁMEŠTÍ 2 CZ-616 00
BRNO (CZ)
2011 07 14
2012 01 30
2011 12 15
1099323
IKRAM
29, 31
RÜSTÜ ÖZCAN, STRALSUNDER STR. 62 13355 BERLIN (DE)
2011 10 20
2012 01 30
2011 12 15
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1108947
PANDORA
9, 12
Obshchestvo s ogranishennoy otvetstvennostyu „Zavod opytnogo
priborostroeniya”, 20a, ul. Kirova RU-248001 Kaluga (RU)
2016 08 24
2016 10 27
1124623
MASTERPLAST
17, 19, 35, 37
MASTERPLAST NYRT., Árpád utca 1/A H-8143 Sárzentmihály (HU)
2016 10 06
2016 10 27
1141119
G GROUPAUTO
CFE: 24.15.13, 27.05.21
35, 37, 39
GROUPAUTO INTERNATIONAL, 147 AVENUE CHARLES DE GAULLE
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR)
2012 10 31
2013 02 18
2012 12 27
1141122
G GROUPAUTO
CFE: 24.15.13, 27.05.10, 29.01.12
35, 37, 39
GROUPAUTO INTERNATIONAL, 147 AVENUE CHARLES DE GAULLE
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR)
2012 10 31
2013 02 18
2012 12 27
1144902
TORRO GRILL & WINE BAR
CFE: 03.04.04, 26.04.15
43
Limited liability company „Toro Negro”, Drovjanoj pereulok, d. 7/9,
str. 1 RU-109004 Moscow (RU)
2016 04 20
2016 10 27
1153672
DURO-TAK
5, 10
Henkel IP & Holding GmbH, Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf (DE)
2012 12 13
2013 05 13
2013 04 04
1160265
TwinLine
41
STRIEBEL & JOHN GMBH & CO. KG, AM FUCHSGRABEN 2-3 77880
SASBACH (DE)
2014 02 17
2014 05 26
2014 04 10
1183656
Lucy.
CFE: 01.03.02, 28.19.00, 29.01.13
35, 39
RAMA MEHR ARYA CO., No. 13 and 14 G, Sousan 5th Str.,
Chamran Blvd., Shahrak Sanati-ye Shokohieh, Qom (IR)
2015 08 19
2016 01 04
2015 11 26
1188906
TUCANO COFFEE
CFE: 03.07.15, 25.01.25
30, 41, 43
COJOCARU Ruslan, Str. M.Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84 MD-2044
Chişinău (MD)
2016 08 08
2016 10 27
1191244
HYPNOSED
5
GALENICA S.R.O., VRBOVSKÁ 39 SK-921 01 PIEŠŤANY (SK)
2013 10 25
2014 03 17
2014 02 06
1191337
DEKANG
34
YUNNAN CHANGNING DEKANG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD, NO.28
CAOCHANGBA, TIANYUAN, CHANGNING YUNNAN PROVINCE (CN)
2013 12 11
2014 03 17
2014 02 06
1191352
CFE: 04.05.03
34
YUNNAN CHANGNING DEKANG BIOTECHNOLOGY CO., LTD, NO. 28
CAOCHANGBA, TIANYUAN, CHANGNING YUNNAN PROVINCE (CN)
2013 12 16
2014 03 17
2014 02 06
1194951
BUX
28, 35, 36, 41
BUX Holding B.V., Oosterduinweg 252 NL-2111 XK Aerdenhout (NL)
2016 07 14
2016 11 03
1208771
Palcohol
1
PHILLIPS, MARK, 5235 S KYRENE RD #18 TEMPE AZ 85283 (US)
2014 05 12
2014 08 18
2014 07 10
1211117
CarFacto
35, 38, 41, 42
MOTOR-TALK GMBH, GRÜNBERGER STRASSE 54 10245 BERLIN (DE)
2014 02 07
2014 09 15
2014 07 31
1216172
SITA The partner of your resources
7, 11, 39, 40
SUEZ GROUPE, Tour CB21, 16 place de l’Iris Paris La Défense cedex
F-92040 (FR)
2014 03 25
2014 10 27
2014 09 18
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1219946
NPTV
38, 45
LIMITED LIABILITY COMPANY «NPTV», BERSENEVSKAYA
EMBANKMENT, 6, BUILDING 3 RU-119072 MOSCOW (RU)
2013 12 16
2014 12 08
2014 10 23
1221790
GO SPORT
CFE: 26.04.07, 27.05.10, 29.01.13
35
GROUPE GO SPORT, 17, avenue de la Falaise F-38360 Sassenage (FR)
2016 06 09
2016 11 10
1222205
Bexon
CFE: 01.13.01
5
FARMAK INTERNATIONAL HOLDING GMBH, MARIAHILFERSTRASSE
136 A-1150 WIEN (AT)
2014 07 10
2014 12 22
2014 11 13
1230166
STELS
CFE: 27.05.01
7, 8, 9, 11, 21, 22, 27
MATRIZE HANDELS-GMBH, FERDINANDSTR, 25-27 20095
HAMBURG (DE)
2014 06 06
2015 02 16
2015 01 01
1232389
ALLESTIN
5
PHARMA STULLN GMBH, WERKSSTRASSE 3 92551 STULLN (DE)
2014 11 10
2015 03 02
2015 01 22
1234437
Hauptmann
1, 2, 17, 19
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Hauptmann”,
of. 12, d. 38, ul. Dzerzhinskaya, g. Zaslavl, Minsky rayon, 223036
Minskaya obl (BY)
2016 08 11
2016 10 27
1236037
EoGT
CFE: 26.04.18, 27.05.02, 29.01.13
4
UAB „KLAIPĖDOS EOLTAS”, BALTIJOS PR. 6 B LT-94106 KLAIPĖDA (LT)
2014 10 15
2015 03 30
2015 02 19
1236937
MANHATTAN ENDLESS PERFECTION
3
Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Platz, Rheinstrasse 55116
Moguncja (DE)
2014 12 05
2015 04 13
2015 02 26
1237163
Plasti-med
CFE: 26.04.18, 29.01.12
10
PLASTİ-MED PLASTİK MEDİKAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞIRKETİ, TUZLA ORG. SAN. BÖL. YAN SAN. GELIŞME ALANI
YA/11 AYDINLI İSTANBUL (TR)
2014 12 23
2015 04 13
2015 02 26
1240120
bravo
CFE: 26.01.18, 27.05.03, 29.01.13
29, 30, 32, 33, 43
RAUCH FRUCHTSÄFTE GMBH, LANGGASSE 1 A-6830 RANKWEIL (AT)
2014 09 30
2015 05 11
2015 03 26
1240630
BRAVO
29, 30, 32, 33, 43
RAUCH FRUCHTSÄFTE GMBH, LANGGASSE 1 A-6830
RANKWEIL (AT)
2014 07 30
2015 05 11
2015 03 26
1245543
Calcipotriderm
5
DERMAPHARM AG, LIL-DAGOVER-RING 7 82031 GRÜNWALD (DE)
2015 03 18
2015 06 22
2015 05 07
1251573
IMPERIAL BRANDS
34
Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke Road Bristol BS3
2LL (GB)
2016 10 21
2016 11 10
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1256782
side by side
CFE: 26.04.03, 27.05.14, 29.01.03
36
Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft,
Herrengasse 18-20 A-8010 Graz (AT)
2015 01 20
2015 08 31
2015 07 23
1256877
oysters
CFE: 27.05.07
7, 8, 11, 20, 21, 30
Voloshin Sergey Ivanovitch, Sokolnicheskaya square, building 9, k.
1, flat 143 RU-107014 Moscow (RU)
2015 01 15
2015 08 31
2015 07 23
1260621
Crêpelatier
CFE: 25.01.06, 28.05.00, 29.01.13
30
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Lina”, ul. 14-ya
liniya, 2 RU-390026 g. Ryazan, Ryazanskaya oblast (RU)
2016 08 12
2016 10 27
1264978
FLYING CAMERA
9, 28
SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., 6F, HKUST SZ IER Bldg., No. 9
Yuexing 1st Rd., Hi-Tech Park (South), Nanshan District, Shenzhen
518057 Guangdong (CN)
2014 12 12
2015 10 26
2015 09 17
1266733
JARDI
29, 31, 33, 35, 39
JARDAN Vladimir, str. Romană nr. 4, bloc. 1, ap.38 MD-2005
Chişinău (MD)
2015 06 12
2015 10 13
2015 10 01
1266884
Alete
3, 5, 29, 30, 32
Alete GmbH, Siemensstraße 21 61352 Bad Homburg v.d.H. (DE)
2015 03 13
2015 10 13
2015 10 01
1268685
JLC°
29, 30, 31, 32, 33, 35, 39
JARDAN Vladimir, str. Romană nr. 4, bloc. 1, ap.38 MD-2005
Chişinău (MD)
2015 06 12
2015 11 23
2015 10 15
1272154
MERIAL
MERIAL, 29, avenue Tony Garnier F-69007 LYON (FR)
2015 08 12
2015 12 21

3
2015 11 05

1273801
4u
CFE: 26.01.17, 27.05.02, 27.07.02, 29.01.13
4, 7, 12
MONLIBON LTD., room 205, administrative production building
of head administrative office under the President of Belarus, 500
m eastwardly from the village Bogatyrevo 223021 Minsk district,
Minsk region (BY)
2016 09 07
2016 10 27
1275317
Comprital.
CFE: 08.01.18, 26.04.03, 27.05.10
29, 30
COMPRITAL S.P.A., Via Santa Margherita, 6 I-40123 BOLOGNA
(BO) (IT)
2015 04 23
2016 01 04
2015 11 26
1279410
AI
AUDI AG, 85045 Ingolstadt (DE)
2016 01 27
2016 03 29

9, 12, 38, 39
2016 02 11

1280100
Brent
CFE: 27.05.02, 29.01.13
3, 5, 16, 35
Koniev Viacheslav Volodimirovich, pl. Shevchenka, 4, kv. 44
Dnipropetrovsk 49027 (UA)
2015 06 12
2016 02 01
2015 12 24

1252007
MARTA
7, 8, 9, 11, 21
Limited liability company „SPb Company”, Grazhdansky pr., 41, Lit.
A RU-195220 Sankt-Peterburg (RU)
2014 12 10
2015 08 03
2015 06 18

1281462
iMUT
9, 42, 44
TRON-Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH,
Freiligrathstr. 12 55131 Mainz (DE)
2016 01 22
2016 03 29
2016 02 11

1252860
AZURA
CFE: 01.03.01, 27.05.01
25, 28, 35
Urazovskyy Oleksiy, vul. Levanevskoho, 7, kv. 75 Kyiv 03058 (UA)
2015 03 24
2015 08 03
2015 06 25

1282771
MAMMA MIA
30, 41
backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH, JochenRindt-Straße 15 A-1230 Wien (AT)
2016 08 29
2016 11 10

2932
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222
29, 30
IMAGINE, S.L., c/. Roca y Batlle, 21 E-08023 BARCELONA (ES)
2015 09 25
2016 03 14
2016 01 28
1296319
truedyne
CFE: 26.04.09, 27.05.01
9, 42
TrueDyne Sensors AG, Christoph-Merian-Ring 20 CH-4153
Reinach BL (CH)
2016 02 16
2016 06 06
2016 04 28
1296330
CFE: 03.07.16, 26.03.23, 26.05.02, 28.05
7, 8, 12
Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo „ZAWOLZHSKY
MOTORNY ZAWOD”, ul. Sovetskaja, 1 „A”, Zavolzhie RU-606522
Nizhegorodskaya oblast (RU)
2015 11 16
2016 06 06
2016 04 28
1297555
J22
9, 35, 37
METRIE spol. s r.o., Moravičanská 20/19 CZ-789 83 Loštice (CZ)
2015 12 03
2016 06 20
2016 05 12
1300116
SAMARA
1, 5
UPL EUROPE LTD Société de droit britannique, The Centre,
Birchwood Park Warrington Cheshire WA3 6YN (GB)
2016 10 14
2016 11 03
1301652
NUTRIFIER
3
L’OREAL, société anonyme, 14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR)
2016 04 13
2016 08 16
2016 07 07
1303036
Aktiment
1, 19
DHS Baustoff GmbH, Sibeliusweg 10 06862 Dessau-Roßlau (DE)
2016 03 23
2016 08 29
2016 07 14
1303292
GUARANA NO SLEEP
CFE: 03.07, 27.05, 29.01
25, 32, 33
Knjaz Miloš a.d., Južna industrijska zona bb 34300 ARANĐELOVAC (RS)
2016 04 13
2016 08 29
2016 07 21
1303695
COUPANG
35
Forward ventures Co., Ltd, (Samsung dong), 17th Floor, 501
Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul (KR)
2016 05 02
2016 07 28
1303936
XENASA
5
Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden (CH)
2016 05 10
2016 07 28
1303993
Granufert WSF Water Soluble Fertilizer
CFE: 26.04, 29.01
1
Mivena Holding B.V., Westeinde 56 NL-5141 AD Waalwijk (NL)
2016 04 20
2016 07 28
1304304
EgiAs
CFE: 27.05.01, 29.01.12
7
OSG CORPORATION, 3-22 Honnogahara, Toyokawa-shi Aichi 442-0005 (JP)
2016 04 18
2016 08 04
1304351
P.E.P.
11
JURA Elektroapparate AG, Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626
Niederbuchsiten (CH)
2016 05 20
2016 08 04
1305045
ORIFLAME AMBER ELIXIR
3
Oriflame Cosmetics AG, c/o Oriflame Global Management AG,
Bleicheplatz 3 CH-8200 Schaffhausen (CH)
2016 05 06
2016 08 11
1305060
bissell
CFE: 27.05.01
25
WANG ZHIHUA, No. 55, Community No. 2, Xingfu Village, Pengjie
Town, Luqiao District, Taizhou City Zhejiang Province (CN)
2016 03 20
2016 09 26
2016 08 11
1305064
COLONBO.
CFE: 27.05.01
11
ZHEJIANG HUATAI ELECTRONICS CO., LTD., No. 51, Zhonghui Rd,
Shanghui Industrial Area, Louqiao, Ouhai District Wenzhou (CN)
2016 03 28
2016 09 26
2016 08 11
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1305072
KDV
CFE: 25.05.02, 28.05.00, 29.01.12
29, 30, 35
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „KDV Grupp”, ul.
Severnyj gorodok, 6 RU-634006 Tomsk (RU)
2016 05 04
2016 08 11
1306860
Wild Berry
30, 32
R. Seelig & HiIle oHG, Kevelaerer Strasse 21-23 40549 Düsseldorf (DE)
2016 04 26
2016 08 25
1307084
QUEVEDO
29, 33
VINOQUEL-VINHOS ÓSCAR QUEVEDO, LDA., QUINTA DA SENHORA
DO ROSÁRIO P-5130-326 SÃO JOÃO DA PESQUEIRA (PT)
2016 06 16
2016 08 25
1307098
BOND SHAPER
3
Liqwd, Inc., 1482 East Valley Road, #701 Santa Barbara CA 93108 (US)
2016 07 14
2016 08 25
1307208
ABUSAFE
5
G.L. Pharma GmbH, Schloßplatz 1 A-8502 Lannach (AT)
2016 05 12
2016 09 01
1307224
TRIBIF PROBIOTIC
5
Giellepi S.p.A., Via Aurelio Saffi, 21 I-20123 Milano (MI) (IT)
2016 05 05
2016 09 01
1308726
Karkulka
30, 32, 33
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistraße 5
06632 Freyburg (DE)
2016 07 05
2016 09 15
1308767
JOYLINO
August Storck KG, Waldstraße 27 13403 Berlin (DE)
2016 05 10

30
2016 09 15

1308981
BRAY/RITE
6
Bray International, Inc., 13333 Westland East Blvd. Houston, TX
77041 (US)
2016 06 01
2016 09 15
1309002
HERKULES
16
DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Služeb 3
CZ-100 00 Praha 10 (CZ)
2016 05 16
2016 09 15
1309026
GASTROPOP
MOGYI KFT., Petőfi u. 29 H-6448 Csávoly (HU)
2016 05 31

30, 31
2016 09 15

1309030
PHINDELI
30, 35, 43
CONG TY CO PHAN PHINDELI, Tang 5, Toa nha Paxsky, 123 Nguyen
Dinh Chieu, Phuong 6, Quan 3 Thanh pho Ho Chi Minh (VN)
2016 05 26
2016 09 15
1309078
X-MEMO
9
Autel Aerial Technology Co., Ltd., 9th Floor, Bldg. B1, Zhiyuan, 1001
Xueyuan Rd., Xili, Nanshan Shenzhen (CN)
2016 04 29
2016 09 15
1309285
SensDesk IP sensors portal
CFE: 16.01.04, 27.05.10, 29.01.12
9
HW group s.r.o., Rumunská 26/122 CZ-120 00 Praha 2 (CZ)
2016 04 21
2016 09 15
1309302
MAMMA MIA
32, 33
REAL – PRODUS S.R.L., societate comercială, Str. Ferapontievskaia
nr.1 MD-3801 Comrat (MD)
2016 06 16
2016 09 15
1309306
PAPERQUICK
3, 16, 20, 21
ERREBI PAPER S.R.L. INDUSTRIA CARTARIA, Via Valle Po, 92 I-12020
CUNEO (IT)
2016 05 20
2016 09 15
1309318
EUPHORIA
EVER VIN S.R.L., Suruceni MD-6827 Ialoveni (MD)
2016 06 10

33
2016 09 15

Nr 8/2017
1309561
CARAMOON
MOGYI KFT., Petőfi u. 29. H-6448 Csávoly (HU)
2016 06 08
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30
2016 09 22

1309609
SIMOS
37, 42
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2 80333 München (DE)
2016 07 27
2016 09 22
1309741
KINDER HAPPY MOMENTS
30
SOREMARTEC SA, Findel Business Center, Complexe B, Rue de
Trèves FINDEL L-2632 (LU)
2016 06 17
2016 09 22
1310881
BLACKCELL
9, 12, 25
MAVIC SAS, société anonyme par actions simplifiée, Les Croiselets
F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR)
2016 03 01
2016 11 07
2016 09 29
1311291
SAMCEN
CFE: 27.05.01
9
Samcen Group Co., Ltd., Unit 4b-1-5 Starcity, Qianhai Road,
Nanshan District Shenzhen (CN)
2016 03 29
2016 11 07
2016 09 29
1311511
CHSEW
CFE: 27.05.17
7
ZHEJIANG MAQI SEWING MACHINE CO., LTD., Zhongxiang
Industrial Area Xinhe Wenling 317502 Zhejiang (CN)
2016 04 13
2016 11 07
2016 09 29
1311524
CFE: 25.01.19, 28.03.00
30
GOLDEN CROWN (CHINA) FOODSTUFF CO., LTD, Xintang Street,
Huge Industrial District, Jinjiang City Fujian Province (CN)
2016 02 05
2016 11 07
2016 09 29
1312289
DERIVAN
2
Derivan Pty Ltd, Unit 4, 23 Leeds Street RHODES NSW 2138 (AU)
2016 04 12
2016 11 07
2016 10 06
1312322
mac
CFE: 27.05.01
34
USKHOPCHYK Siarhei Uladzimiravich (BY), kv.3, d.46, pr.
Masherova 224000 Brest (BY)
2016 06 03
2016 10 06

2933

1314463
JOHNNY MANGLANI
CFE: 27.05.22
14, 18, 25, 35, 40, 42, 45
Individual entrepreneur Manglani Ashok Dulahano, kv. 28, d. 36,
1-ya Tverskaya-Yamskaya st. RU-125047 Moscow (RU)
2016 04 26
2016 10 20
1314828
RFS INVISIline
9
RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE, Société par actions simplifiée,
Centre de Villarceaux, Route de Villejust F-91620 NOZAY (FR)
2016 07 06
2016 10 20
1314908
BiOptimum by OF
34
Péter SZÖLLŐSI, Törökbálnti út 36 H-1112 Budapest (HU)
2016 04 29
2016 10 20
1314945
Synthesis
10
CUTTING EDGE, 770 rue Alfred Nobel, Immeuble le Nobel F-34000
Montpellier (FR)
2016 07 06
2016 10 20
1314956
DELTA ROTAVAC
7
ILAPAK INTERNATIONAL SA, Casella Postale 756 CH-6916 Grancia (CH)
2016 07 28
2016 10 20
1314967
KRONT
7, 9, 10, 11, 12
Joint-Stock company «KRONT-M», ulitsa Spartakovskaya, dom 9,
pom. 1, Khimki RU-141400 Moscow region (RU)
2016 07 29
2016 10 20
1315036
LE CHAMP DE CESAR
33
LINN MARKETING INC, Beliz Marina Towers, Suite 303, Newtown
Barracks Belize City, Belize (BZ)
2016 06 24
2016 10 20
1315053
CFE: 26.07.04
34
HUIZHOU KIMREE TECHNOLOGY CO., LTD., 3F-5F, Building A and
5F, Building B, No.16, Hechang West 3rd Road, Zhongkai High-Tech
Zone, Huizhou Guangdong Province (CN)
2016 06 14
2016 10 20
1315059
REMUREL
5
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Bulgaria Blvd. 86,
Manastirski Livadi District, Floor 1 BG-1680 Sofia (BG)
2016 05 05
2016 10 20

1312380
ANTALTENS
10
PIERRE FABRE MEDICAMENT, Société par Actions Simplifiée, 45
Place Abel Gance F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR)
2016 07 28
2016 10 06

1315087
CFE: 03.07.03
25
Hebei Dynamic Bacera Trading Co.,Ltd., Room 2706, Block C, Meidong
International, Guangan Street, Shijiazhuang City Heibei Province (CN)
2016 06 27
2016 10 20

1312433
Bembi
CFE: 27.05.01, 29.01.01
24, 25, 35, 40
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „Bembi”, vul.
Kurchatova, 8/7 m. Khmelnitskyi 29025 (UA)
2015 12 07
2016 11 07
2016 10 06

1315088
PELLIOT
CFE: 01.15.24, 27.05.01
25
Seven Star Beijing Clothing Co.,Ltd., No.A1 of Industrial Courtyard,
Village 1 of Nanjie Village, Jiugong Town, Daxing District Beijing (CN)
2016 06 27
2016 10 20

1312443
ZOOMLION
CFE: 27.05.17
7, 11, 12
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd., 361
Yinpen Road (South), Changsha Hunan Province (CN)
2016 03 29
2016 11 07
2016 10 06

1315116
Susan.tea
CFE: 05.03.15, 26.01.04
30
Dodampe Gamage Susantha, No: 29, Atigala House Kesbewa (LK)
2016 06 15
2016 10 20

1313617
Royal Oak
CFE: 27.05.01
14
Audemars Piguet Holding SA, Route de France 16 CH-1348 Le Brassus (CH)
2016 09 12
2016 10 13
1313647
QST
CFE: 06.01.02
9, 18, 25, 28
SALOMON SAS, Société anonyme par actions simplifiée, Les
Croiselets F-74370 METZ-TESSY (FR)
2016 06 21
2016 10 13
1313733
VIGLITA
5
Zentiva Group, a.s., U Kabelovny 130 CZ-102 37 Praha 10-Dolní
Měcholupy (CZ)
2016 08 05
2016 10 13

1315128
LIGHTNING
25
SALOMON SAS, société anonyme par actions simplifiée,
Les Croiselets, F-74370 METZ-TESSY (FR)
2016 07 29
2016 10 20
1315150
CFE: 28.03.00
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 20
1315156
CFE: 03.01.14
18
Jinjiang Carnival Baby Products Co., Ltd, No. 18, Section 9, Area
3, Anping Industrial Comprehensive Development Zone, Jinjiang
362261 Fujian (CN)
2016 04 18
2016 10 20
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1315207
Kangfu
CFE: 27.05.01, 28.03.00
11
Guangdong Huanengda Electrical Appliances Co., Ltd., West
Side of Dongsanzhi Road, Airport Economic Zone, Jieyang City
Guangdong Province (CN)
2016 06 14
2016 10 20
1315211
andaseat
CFE: 27.05.01
20
LIN ZHOU, No 47 Getang second Street, Meilu Street, Wuchuan
City Guangdong Province (CN)
2016 06 14
2016 10 20
1315213
PREYP
CFE: 02.09.19, 27.05.17
7
Jinan Lanhai Transmission Machinery Co., Ltd., No. 127, Madian
Village, Daqiao Town, Tianqiao District, Jinan City Shandong
Province (CN)
2016 05 05
2016 10 20
1315214
GSPORT
CFE: 27.05.01
5
HANGZHOU GSPMED MEDICAL APPLIANCES CO.,LTD, No18,
Mingxing Road, Dongzhou Industrial Zone, Fuyang, Hangzhou
Zhejiang (CN)
2016 06 20
2016 10 20
1315263
SANYANG
CFE: 26.01.03, 26.11.12, 28.03.00
35
SANYANG TEXTILE CO., LTD., No.58 Yongshen Road, Lijin County,
Dongying Shandong Province (CN)
2016 04 27
2016 10 27
1315268
YI AI YI
CFE: 28.03.00
25
GUANGZHOU GIRMISS FASHION CO., LTD., Room 501 (Only for office
work), F5, Xindadi Clothing City, Building 1, No.108-122, Zhanqian
Road, Yuexiu District, Guangzhou City Guangdong Province (CN)
2016 04 29
2016 10 27
1315280
Ultimate skincare ZEMU
CFE: 26.05.01, 27.05.10
3
ZEMU Inc., 2nd flower, 16 Nonhyeon-ro 7-gil, Seocho-gu Seoul (KR)
2016 06 02
2016 10 27
1315696
Siwell
CFE: 26.04.18, 27.05.19, 29.01.12
7, 9, 11, 37
QUADROFLEX, s.r.o., Nová Osada 11 SK-929 01 Dunajská Streda (SK)
2016 06 09
2016 10 27
1315697
QUARIS
CFE: 26.04.18, 27.05.24, 29.01.13
7, 9, 11, 37
QUADROFLEX, s.r.o., Nová Osada 11 SK-929 01 Dunajská Streda (SK)
2016 06 09
2016 10 27
1315700
Panda (in Chinese)
CFE: 03.01.15, 05.03.16, 08.01.19, 28.03.00, 29.01.14
30
”GRAND CANDY” LLC, 31 Masis str. 0061 Yerevan (AM)
2016 06 17
2016 10 27
1315714
SHENGLI XINDA
CFE: 27.05.22, 28.03.00
19
SHENGLI XINDA INDUSTRIAL GROUP CO., LTD., No. 59 Beiyi Road,
Dongying District, Dongying City 257000 Shandong Province (CN)
2016 06 05
2016 10 27
1315728
FIORINI
CFE: 06.19.16, 25.05.25, 27.05.24, 29.01.13
29, 30
ITM ENTREPRISES, 24, rue Auguste-Chabrières F-75015 PARIS (FR)
2016 07 08
2016 10 27
1315770
FOREVER FUN
30, 35
PERFETTI VAN MELLE S.P.A., Via XXV Aprile, 7 I-20020 Lainate
(MI) (IT)
2016 06 17
2016 10 27

Nr 8/2017

1315937
BLUE HORSE
CFE: 01.01.03, 03.03.17, 06.01.02
32
Ibrahim Mohammed, Chemin de Malley 24, CH-1007 Lausanne (CH)
2016 05 19
2016 10 27
1315950
CUMET
CFE: 27.05.17
7
Li Shaoping, Room 301, Unit 1, No. 2 Building, Government
Quarters, Xiaoshun Town Jinhua City, Zhejiang Province (CN)
2016 04 18
2016 10 27
1315952
Mélopie
CFE: 03.07.16, 24.17.14, 26.11.03, 29.01.13
9, 16, 28, 35, 41
Mlle Diane Durand, 6 rue Magloire Douville F-78270 CRAVENT (FR)
2016 05 14
2016 10 27
1315997
SHENGLI XINDA
CFE: 27.05.22, 28.03.00
20
SHENGLI XINDA INDUSTRIAL GROUP CO., LTD., No. 59, Beiyi Road,
Dongying District, Dongying City 257000 Shandong Province (CN)
2016 06 05
2016 10 27
1316007
Planet energy
Planet energy GmbH, 20097 Hamburg (DE)
2016 07 05

35, 39, 40, 42
2016 10 27

1316011
SweeTale
30
Suvorov Ihor Viktorovych, vul. Revenko, 28 B M. Kremenchuk,
Poltavska oblast 39603 (UA)
2016 06 22
2016 10 27
1316221
JFA
9, 37, 42
JET-VILL Korlátolt Felelősségű Társaság (KFT), Fázis u. 3 H-1158
Budapest (HU)
2016 05 04
2016 10 27
1316643
DELTABREW
1
WeissBioTech GmbH, An der Hansalinie 48-50 59387 Ascheberg (DE)
2016 06 30
2016 11 03
1316688
CH’IN
CFE: 28.03.00
18, 25
Shanghai Metersbonwe Fashion and Accessories Co., Ltd., No. 800,
Kangqiao East Road, Kangqiao Town, Pudong New District Shanghai (CN)
2016 04 25
2016 11 03
1316714
Pionir vitanova
CFE: 02.09.01, 03.13.04, 05.07.02, 08.01.11, 08.07.25, 27.03.02,
29.01.15
30
Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
Pionir doo, Požeška 65b 11000 Beograd (RS)
2016 06 16
2016 11 03
1316729
BLACK CLIMBER B.C
CFE: 26.04.10, 27.05.01
18, 25, 35
CÜNO TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Şehit Ali Yılmaz Sokak
No:1 Güneşli Bağcilar İSTANBUL (TR)
2016 06 17
2016 11 03
1316888
painking
CFE: 24.09.02, 27.05.01
5, 10, 44
Beijing Win-win Sci and Tech Co.,Ltd, 1115, 11/F, Building 2, Yard 1,
Shangdi Tenth ST, Haidian District Beijing City (CN)
2016 04 15
2016 11 03
1316931
Ares
CFE: 24.15.21, 26.03.19, 26.04.11
9
HW group s.r.o., Rumunská 26/122 CZ-120 00 Praha 2 (CZ)
2016 05 05
2016 11 03
1316939
SANYOU
CFE: 26.04.19, 27.05.01
9
Sanyou Electrical Appliances GmbH, Gutenbergstraße 5 65830
Kriftel (DE)
2016 07 05
2016 11 03
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1316955
ROTAVAC
7
ILAPAK INTERNATIONAL SA, Casella Postale 756 CH-6916 Grancia (CH)
2016 07 28
2016 11 03

Payam Danesh (Mr.), Moghabele Of Karafarin Bank, Valiasr And
Jordan St., Zafar Ave. Tehran (IR)
2016 07 23
2016 11 10

1317122
KINGGALA
CFE: 24.09.03
31
KIKU Srl-GmbH, Via Lamm, 23/c I-39057 APPIANO/CORNAIANO
(Bolzano) (IT)
2016 06 24
2016 11 03

1318306
segezha group
CFE: 26.01.04, 27.05.10, 29.01.12
16, 18, 19, 22
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu „GRUPPA
KOMPANIY „SEGEZHA”, Gagarinsky pereulok, 29, office № 1, room
№7, floor 2 RU-119034 Moscow (RU)
2016 07 20
2016 11 10

1317423
VINI
CFE: 27.05.17
17
Denka Company Limited, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome,
Chuo-ku Tokyo 103-8338 (JP)
2016 06 24
2016 11 03
1317588
ALTRO FORTIS
19
Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City Hertfordshire
SG6 1NW (GB)
2016 08 12
2016 11 10
1317687
MULTI
CFE: 24.17.07, 27.05.24, 29.01.13
11, 21
Vasco Group NV, Kruishoefstraat 50 B-3650 Dilsen (BE)
2016 07 22
2016 11 10
1317789
YarShinTorg
CFE: 27.05.17
12
Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Torgovaya Kompaniya
„Yarshintorg”, ul. Bazovaya, d. 3, str. 2 RU-150044 Yaroslavl (RU)
2016 09 05
2016 11 10
1317892
PARABEST
3, 5, 9, 10, 16, 35, 36, 38, 41
Monsieur STYL Alain, 23 Rue des Charpentiers F-59100 ROUBAIX (FR)
2016 06 15
2016 11 10
1317916
mojohost.eu
42
MojoHost B.V., Prinsengracht 530-H NL-1017 KJ Amsterdam (NL)
2016 07 11
2016 11 10
1317919
ACM LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE
CFE: 27.05.10, 29.01.11
3, 5
ACM, 17 Rue de Neuilly-Impasse Passoir F-92110 CLICHY (FR)
2016 07 08
2016 11 10
1317996
Izia sisley
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
3
C.F.E.B. SISLEY, 16, avenue George V F-75008 PARIS (FR)
2016 09 02
2016 11 10
1318022
PRINCE DE CIGOGNAL
CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F-33290
BLANQUEFORT (FR)
2016 09 08

33
2016 11 10

1318069
WIZARD
CFE: 26.11.13, 27.05.11, 29.01.04
11, 17, 19, 40
Dyrdin Sergiy, vul. Simferopolska, 11, korp. 2, kv. 58 m.
Dnipropetrovsk 49005 (UA)
2016 04 21
2016 11 10
1318105
VITAMUMS
CFE: 02.09.01, 29.01.12
32
SODILAC, 68 Rue de Villiers F-92300 Levallois-Perret (FR)
2016 07 08
2016 11 10
1318127
FOUR LOKO
33
Phusion Projects, LLC, 640 North LaSalle Street, Suite 265 Chicago
IL 60654 (US)
2016 08 30
2016 11 10
1318281
Brillant
CFE: 17.02.01, 27.05.02
3, 14, 21, 34
Franziska Richter, Chemnitzer Straße 66a 09217 Burgstädt (DE)
2016 06 23
2016 11 10
1318294
PDE
CFE: 20.05.13, 27.05.01, 29.01.12

39

1318320
CORAFLOOR
6, 27
CORATEC AG, Industriestrasse 33 CH-4617 Gunzgen (CH)
2016 09 01
2016 11 10
1318343
Beachmaster
14
Fortis Uhren AG, Lindenstrasse 45 CH-2540 Grenchen (CH)
2016 05 04
2016 11 10
1318461
Pure DELIGHT
CFE: 27.05.10, 29.01.12
30, 43
Chorna Yuliia Anatoliivna, Vul. Zhovtneva, bud. 13, s. Hnidyn,
Boryspilskyi raion Kyivska oblast 08340 (UA)
2016 05 20
2016 11 10
1318475
BRIXTON MOTORCYCLES N E S W
CFE: 26.11.07, 27.05.01
9, 12
KSR Solution GmbH, Gewerbeparkstrasse 11 A-3500 Krems an der
Donau (AT)
2016 05 25
2016 11 10
1318521
SLAVIAN STAR
32, 33
LINN MARKETING INC, Belize Marina Towers, Suite 303, Newtown
Barracks, Belize City, Belize (BZ)
2016 06 24
2016 11 10
1318548
Magtoxin
5
Degesch GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 11 69514
Laudenbach (DE)
2016 08 01
2016 11 10
1318558
SNOWGARD-VAN
12
LIMITED LIABILITY COMPANY „PREMIORI”, Vul. Levanevskogo, 91,
Bila Tserkva Kyivska oblast 09100 (UA)
2016 08 23
2016 11 10
1318572
Blizzard
3
Rud. Starcke GmbH & Co. KG, Markt 10 49324 Melle (DE)
2016 09 01
2016 11 10
1319178
SANYANG
CFE: 26.01.03, 26.11.12, 28.03.00
22
SANYANG TEXTILE CO., LTD., No.58 Yongshen Road, Lijin County,
Dongying City 257400 Shandong Province (CN)
2016 06 08
2016 11 17
1319220
COSMOREL
5
BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 SURESNES Cedex (FR)
2016 08 03
2016 11 17
1319222
OLTANCE
5
BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 SURESNES Cedex (FR)
2016 08 03
2016 11 17
1319274
JOLTEXANE
2, 17
ZOLPAN SAS, 17 quai Joseph Gillet F-69004 LYON (FR)
2016 09 09
2016 11 17
1319315
BRAVE HEART
33
VP BRANDS INTERNATIONAL S.A, Dunav bul. 5 BG-4000
Plovdiv (BG)
2016 09 14
2016 11 17
1319466
Poppies MASTER BAKER Popelier
CFE: 05.05.13, 27.05.01
30
N.V. POPPIES INTERNATIONAL, Kasteelstraat 29 B-8980
Zonnebeke (BE)
2016 06 17
2016 11 17
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1319467
CFE: 04.05.21
18
Beijing Bai Letu Outdoor Products Co., Ltd., Room 1906, 16th
Floor, No. 3 Building, No. 71 Yard, Songzhuang Road, Fengtai
District 100071 Beijing (CN)
2016 05 12
2016 11 17
1319468
XITU
CFE: 27.05.17, 28.03.00
18
Beijing Bai Letu Outdoor Products Co., Ltd., Room 313, No. 18
Shunsantiao, Dongtieying, Fengtai District 100071 Beijing (CN)
2016 05 12
2016 11 17
1319491
Cention
5
Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2 FL-9494 Schaan (LI)
2016 06 23
2016 11 17
1319497
mogyi
CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
MOGYI KFT., Petőfi u. 29. H-6448 Csávoly (HU)
2016 05 20

29, 30, 31
2016 11 17

1319507
i Creos
CFE: 27.05.01
10
Shenzhen iCreo Technology Co., Ltd., 5th floor West Part, A4
Building, JunFeng Industry Zone, YongHe Road, FuYong Town,
Bao’an District, Shenzhen City GuangDong Province (CN)
2016 06 01
2016 11 17

Nr 8/2017

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., 12 Marina View #23-01 Asia Square
Tower 2 Singapore 018961 (SG)
2016 04 14
2017 03 13
2017 02 23
1331904
MXC SPORT Run.never stop
CFE: 24.15.02, 24.17.05, 25.01.25
25, 35
MC TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Demirciler Sitesi Galaksi 2 İşmerkezi No: 81 K:5/76-77-92
Zeytinburnu İstanbul (TR)
2015 11 05
2017 03 13
2017 02 23
1332174
SENSEIT
CFE: 27.05.01
9
OPEN ALLIANCE LIMITED, Irodotou 3, P.C. 3095 Limassol (CY)
2016 03 24
2017 03 13
2017 02 23
1332175
CFE: 26.11.12
9
OPEN ALLIANCE LIMITED, Irodotou 3, P.C. 3095 Limassol (CY)
2016 03 24
2017 03 13
2017 02 23
1332306
PAIRUI
CFE: 28.03.00
9
Tianchang city Fuan Electronic Co., Ltd., No. 280, People road east,
Renheji town, Tianchang city Anhui province (CN)
2016 03 28
2017 03 13
2017 02 23

1319533
BRAY/VAAS
6
BRAY INTERNATIONAL, INC., 13333 Westland E. Blvd. Houston TX
77041 (US)
2016 04 20
2016 11 17

1332949
ayhan
CFE: 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
25
KARABULUT TEKSTİL VE MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, İzzetpaşa Mah. Firinarkasi Sok. Yeşilyurt İşhani
K:2 Şişli / İstanbul (TR)
2016 03 31
2017 03 20
2017 03 02

1319631
CROSSSTREET
CFE: 27.05.01
12
Malysheva Olga Valentinovna, Tutaevskoe shosse, 41-45 RU150042 Yaroslavl (RU)
2016 08 17
2016 11 17

1333420
H
CFE: 26.04.10, 27.05.21, 28.03.00
23
ZHEJIANG HENGYI PETROCHEMICALS CO., LTD, Yaqian, Xiaoshan,
Hangzhou Zhejiang (CN)
2016 04 08
2017 03 20
2017 03 02

1319690
Gotjé
29, 31
De Veken B.V., Nieuwe Hemweg 5K NL-1013 BG Amsterdam (NL)
2016 10 12
2016 11 17

1333473
KAS
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
6
KAYALAR PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Eyüp
Sultan Mah. Maltepe CD. No:22 Sancaktepe İstanbul (TR)
2016 02 04
2017 03 27
2017 03 09

1319713
PERFORMANCE PILLOW
20
BEDGEAR, LLC, 110 Bi-County Boulevard FARMINGDALE NY 11735 (US)
2016 10 19
2016 11 17
1322049
DESHI GROUP
CFE: 01.15.15, 27.05.01, 28.03.00
1
SHANDONG DESHI PETROLEUM ENGINEERING GROUP CO., LTD.,
Petroleum Business Park, Dongying Shandong Province (CN)
2016 04 13
2017 01 02
2016 12 08
1329547
GERAL
6, 8, 35
ROMANKO Siarhei, ul. Mayakovskogo kv. 61, d. 15 220006 Minsk (BY)
2015 12 31
2017 02 20
2017 02 02
1329721
POLITIP
5, 10
IVOCLAR VIVADENT AG, Bendererstrasse 2 FL-9494 SCHAAN (LI)
2016 02 23
2017 02 20
2017 02 02
1331550
LUXMAINER
9, 11
Drustvo za trgovija i uslugi GEOS LUKS DOO Skopje, ul. 191, br.
11/1-2 Skopje-Cair (MK)
2016 01 04
2017 03 06
2017 02 16
1331555
CITIBUS
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 03 06
2017 02 16
1331836
Cittadino
9, 35, 38, 41, 42
CITTADINO GmbH, Hammer Dorfstr. 39 40221 Düsseldorf (DE)
2015 12 30
2017 03 13
2017 02 23
1331842
CFE: 27.05.17

mi

7, 11, 37
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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.
950792
TOP SECRETS
3
YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 28/34 BOULEVARD DU PARC
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
2007 12 17
2008 04 14
2008 02 21
975634
KASTEEL
32
Brouwerij VAN HONSEBROUCK, besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, Oostrozebekestraat 43 B-8770
INGELMUNSTER (BE)
2008 08 07
2016 02 01
2015 12 17

Nr 8/2017
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1133473
revitize
CFE: 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01
3
TIENS GROUP CO., LTD., WU QING DEVELOPMENT ZONE, TIANJIN
NEW TECH INDUSTRIAL PARK TIANJIN (CN)
2012 06 20
2012 12 17
2012 11 01
1144935
WI
CFE: 28.01.00
34, 35, 39
ARIAN TOOTOON SANAT COMPANY, NO.29 HAGHPARAST ST.,
SARAFRAZ ST. DR. BEHESHTI AVE. 1587693413 TEHRAN (IR)
2012 12 01
2013 03 04
2013 01 24
1180276
k2 AYDINLATMANIN ZIRVESI.
CFE: 26.04.17, 27.05.02, 27.07.02, 29.01.13
9, 11
KENDAL ELEKTRİK AYDINLATMA ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Kuledibi, Büyükhendek Caddesi,
No:28 Beyoğlu-İstanbul (TR)
2015 06 26
2015 11 09
2015 09 24
1194743
SHT
CFE: 27.05.03, 27.05.17
18, 25, 35
IMBIZ S.R.O., MLYNSKÁ 39 SK-053 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES (SK)
2013 10 22
2014 04 28
2014 03 13
1202485
RION
CFE: 27.05.01
25
RION SPORTS PRODUCTS CO.,LTD., WORKSHOP FOUR FLOOR,
HONGHAIER COMPANY, A BUILDING NO.65.CHONGRONG STREET,
DETAI ROAD, ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA,
QUANZHOU CITY 362000 FUJIAN PROVINCE (CN)
2013 12 24
2014 06 23
2014 05 15
1206467
ShotTracker
28, 42
SHOTTRACKER INC., 6433 HIGH DRIVE MISSION HILLS KS 66208 (US)
2014 04 15
2014 08 04
2014 06 19
1208715
RiTHERM
CFE: 24.15.01, 26.01.03
9
RISING INSTRUMENT CO., LTD, NO. 2 PARK ROAD, WU XIANG
INDUSTRY PARK, HEY JIAYANG VILLAGE, WU XIANG TOWN, YIN
ZHOU DISTRICT NING BO, ZHEJIANG PROVINCE (CN)
2013 11 06
2014 08 18
2014 07 10
1227210
ISVEA 1962 ITALIA
CFE: 03.07.06, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.13
11
ECE HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 5
CADDE ÇORUM (TR)
2015 04 01
2015 07 20
2015 06 04
1228000
DIURAMI
5
EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT., KERESZTÚRI ÚT 30-38 H-1106
BUDAPEST (HU)
2014 09 17
2015 02 02
2014 12 18
1233517
HIGHSCREEN
9
HIGHSCREEN LIMITED, Room 302, 3/F, Malaysia Building, 50
Gloucester Road Hong Kong (CN)
2015 06 01
2015 08 17
2015 07 02
1236479
ECOWAY SF
1
EIFFEL GROUP FRANCE SAS, PARK NORD, LES PLEIADES F-74370
METZ TESSY (FR)
2014 12 31
2015 04 13
2015 02 26
1239439
ITALIANA BIANCO
CFE: 05.13.25, 24.05.07, 25.01.15, 29.01.13
33
UAB „ITALIANA LT”, A. JUOZAPAVIČIAUS PR. 82 LT-45214 KAUNAS (LT)
2014 12 05
2015 04 27
2015 03 19
1240166
Lamoda
25, 35
Limited Liability Company „Kupishoes”, VARSHAVSKOE SHOSSE, 9,
BUILDING 1 RU-117105 MOSCOW (RU)
2015 01 21
2015 05 11
2015 03 26
1243120
TOUCHBANK
CFE: 27.01.01, 27.05.10, 29.01.13

35, 36

2937

Aktsionernoe obshchestvo „OTP Bank”, Leningradskoe shosse,
16A, Str. 1 RU-125171 Moscow (RU)
2015 07 20
2015 11 09
2015 10 01
1246198
REGINA
CFE: 24.09.02, 24.09.05, 27.05.01
34
KHALAF TURKI, VUL. ITSKHAKA RABINA, 55, KV. 10 M. ODESA
65072 (UA)
2015 02 23
2015 06 22
2015 05 14
1252097
ORIGINAL BABY
TAPMARK, Rue Beyaert 54 B-7500 TOURNAI (BE)
2015 01 27
2015 08 03

18, 25, 35
2015 06 18

1252099
HP Hydro-pack
CFE: 26.11.21, 27.05.22, 29.01.12
7, 12
HIDROS MAKINA ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED
SIRKETI, Körfez Küçük Sanayi Sitesi, 410 Blok N:9 IZMIT (TR)
2015 02 06
2015 08 03
2015 06 18
1256222
FLYING CAMERA
12
SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., 6F, HKUST SZ IER Building, No.9
Yuexing 1st Rd., South District, Hi-Tech Park, Nanshan District,
Shenzhen 518057 Guangdong (CN)
2015 05 26
2015 08 31
2015 07 16
1256911
IP-COM
CFE: 27.05.17
9
SHENZHEN IP-COM NETWORKS CO., LTD., South Layer I, 1, 2, 3,
4, 5, 6F, Shiyan Factory Building A, Xinkecheng Co., Shilongzai
Road East, Shuitian Community, Shiyan Street, Baoan District,
Shenzhen, Guangdong Province (CN)
2014 12 22
2015 08 31
2015 07 23
1261408
e ECONOXX METAL EXCHANGE
CFE: 26.01.18, 27.05.01
6
ECONOXX.com GmbH, Quellenstrasse 42 CH-8005 Zürich (CH)
2015 07 08
2015 09 28
2015 08 20
1263973
DENTONS
CFE: 28.03.00
16, 41, 45
Dacheng Salans FMC SNR Denton Group (a Swiss Verein),
Seestrasse 473, CH-8038 Zurich (CH)
2015 01 22
2015 10 26
2015 09 10
1263974
DENTONS
CFE: 18.07.20, 28.03.00, 29.01.12
16, 41, 45
Dacheng Salans FMC SNR Denton Group (a Swiss Verein),
Seestrasse 473, CH-8038 Zurich (CH)
2015 01 28
2015 10 26
2015 09 10
1264463
ZOOMAX
5, 28, 31
Elmich Group s.r.o., U Hrůbků 1570/123 CZ-709 00 Ostrava-Nová Ves (CZ)
2015 03 12
2015 10 26
2015 09 17
1266183
CLEAN MASTER
9
CHEETAH MOBILE AMERICA, INC., 1350 BAYSHORE HIGHWAY,
SUITE 205 BURLINGAME CA 94010 (US)
2015 11 03
2016 01 18
2015 12 03
1266679
iLive
CFE: 02.09.01, 05.01.03, 26.01.01, 29.01.13
9
HEALTHELEMENT HOLDING LIMITED, Markou Botsari, 3 CY-3040
Limassol (CY)
2015 04 27
2015 10 13
2015 10 01
1266742
EEZYCUT
8
Mayes, Laura J., P.O. Box 4171 Valley Village CA 91617 (US)
2015 07 21
2015 10 13
2015 10 01
1268672
MILVA
CFE: 28.05.00
3, 16
”MILVA PRODUCT” OOD, SHIPKA Str. No 43, fl. 5, apt. 15 BG-1504
Sofia (BG)
2015 06 09
2015 11 23
2015 10 15
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1268683
NEOS
CFE: 03.07.16, 29.01.01
39
NEOS S.P.A., Via della Chiesa, 68 Somma Lombardo (VA) (IT)
2015 05 29
2015 11 23
2015 10 15
1268691
BR
CFE: 27.05.19
12
BR Engineering Limited Liability Company, Sadovnicheskaya
street, 71 bld. 5, RU-115035 Moscow (RU)
2015 07 03
2015 11 23
2015 10 15
1274332
DIXIROL
5
Richter Gedeon Nyrt, Gyömrői út 19-21 H-1103 Budapest (HU)
2015 09 08
2016 01 04
2015 11 19
1275233
SOFIO
CFE: 27.05.02, 29.01.12
30
LIMITED LIABILITY COMPANY „FIRMA „PRESTIGE”, Vul. Parkomuni,
26/2, Smt. Vasischeve, Harkivskiy r/n Harkivska obl. 62495 (UA)
2015 07 27
2016 01 04
2015 11 26
1275438
VITON
2
VITON s.r.o., Trída Cs. armády 167 CZ-391 81 Veselí nad Luznicí II (CZ)
2015 08 31
2016 01 04
2015 11 26
1275556
GENESIS
12
Hyundai Motor Company, 12 Heolleung-ro, Seocho-Gu Seoul 137-938 (KR)
2015 07 17
2016 01 04
2015 11 26
1275906
PREMIUM BLUE RESTORE
4
Ashland Licensing & Intellectual Property LLC, 5200 Blazer
Parkway Dublin OH 43017 (US)
2015 10 27
2016 01 18
2015 12 03
1276803
RL
CFE: 26.01.18, 27.05.22
11
JIANGMEN WEISEN TRADING CO., LTD., Room 102, No.57-8, Jianshe
Road, Pengjiang District, Jiangmen City Guangdong Province (CN)
2015 09 30
2016 01 18
2015 12 03
1277756
DE BON TON
LPI SA, Schwandstrasse 105 CH-6391 Engelberg (CH)
2015 07 24
2016 01 18

35, 39
2015 12 10

Nr 8/2017

1278145
CHECKDOC
CFE: 24.17.20, 26.04.04, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
16, 35, 42
Dmitri Marinkin, Karulaugu tee 7-2, Haabneeme EE-74001 Harju
maakond (EE); Aleksandr Volohhonski, Kimsi tee 19, Pringi EE74011 Harju maakond (EE)
2015 09 18
2016 02 01
2015 12 17
1280580
BRODMANN; JOSEPH BRODMANN
CFE: 27.05.11, 28.03.00
15
YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO.,
LTD., 1 Zhuhai Road, Yichang 443003 Hubei (CN)
2015 11 26
2016 02 01
2015 12 24
1282805
CFE: 28.05.00
41
NOVOSOLOV IURII OLEKSANDROVYCH, Zaporiz’Ke Shose, 62, KV.
142 M DNIPROPETROVSK 49041 (UA)
2015 09 07
2016 02 15
2016 01 07
1284422
CRUNCHY EXPLOSION
30
Griesson-de Beukelaer GmbH & Co. KG Rechtsabteilung, AugustHorch-Strasse 23 56751 Polch (DE)
2015 11 04
2016 03 14
2016 01 28
1286652
DriveCasino
9, 36, 41, 42
HALMFORS TRADING LIMITED, Riga Feraiou, 38, 6th Floor, Flat/
Office 604, P.C. CY-1087 Nicosia (CY)
2015 07 24
2016 03 29
2016 02 11
1287557
QIANGWEI
CFE: 27.05.01, 28.03.00
12
XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD., Xishui Industrial Zone,
Dongying Shandong (CN)
2015 12 15
2016 03 29
2016 02 11
1287702
WATCHMUSIC
9, 28, 35, 38, 41, 42, 45
WATCHEVER GROUP, 12 rue de Penthièvre F-75008 Paris (FR)
2015 08 27
2016 03 29
2016 02 18
1287964
SARA socks
CFE: 27.05.01
25
PD „JOCKEYS” DOO, Cetinjska 39 36300 Novi Pazar (RS)
2015 12 21
2016 03 29
2016 02 18

Nr 8/2017
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Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu oraz przyczynę i treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(B1) 217286 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 217828 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 219017 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 219020 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 219130 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 220113 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 223115 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 223299 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 223344 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 223348 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 223350 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 223471 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 223580 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 223589 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 223659 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 223684 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 220776 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 223690 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 220836 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 223759 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 220912 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 223760 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 221310 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 223894 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 221973 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 224010 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 222220 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 224030 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 222483 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 224162 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 222486 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 224179 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone oczywiste pomyłki.

(B1) 222575 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 224631 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 222576 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 224699 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 222583 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 223051 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 223052 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 224990 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 225215 Postanowiono sprostować błąd drukarski w treści opi‑
su: str.4 wiersz 21 od dołu z „Q” na „Ω”.
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OGŁOSZENIA O ZDJĘCIU KLAUZUL TAJNOŚCI
PATENTÓW NA WYNALAZKI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, numer
zgłoszenia wynalazku, datę zgłoszenia wynalazku, symbol
Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, nazwisko i imię twórcy
(twórców), nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z patentu
oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę i w nawiasie kod kraju,
tytuł wynalazku. Opisy patentowe są dostępne w Czytelni Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
PATENTY
B1 (11) 0646
(21) 321074
(22) 1997 07 11
(51) F42B 14/06 (2006.01)
F42B 30/08 (2006.01)
(72) Zdzisław Kaczmarek, Piotr Mazurek, Andrzej Piontek, Leszek
Skowron
(73) Tłocznia Metali „PRESTA” Bolechowo (PL)
(54) Pierścień, zwłaszcza sabotu pocisku podkalibrowego
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OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty, patenty europejskie, prawa ochronne
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) 204840
2004 05 27
02/2010
(-)
2017 04 18
Sposób i aparat do sporządzania charakterystyki użytkowej pła‑
skiego wyrobu włókienniczego
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
ul. Żeromskiego 116
90‑924 Łódź
(B1) 226306
2014 02 10
07/2017
(-)
2017 01 10
Sposób i układ do monitorowania i sterowania procesem mycia
w przepływie
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
ul. Śniadeckich 2
75‑ 453 Koszalin

(B1) 226640
2014 09 30
08/2017
Sposób epoksydacji limonenu
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70‑310 Szczecin

(10%)

2017 03 06

TECHNOLOGICZNY

(B1) 226641
2014 07 11
08/2017
(-)
2017 02 27
Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przed‑
miotów cienkościennych przez pomiar średnicy odcisku
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20‑ 618 Lublin
(B1) 226642
2014 06 23
08/2017
(-)
2017 02 27
Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przed‑
miotów cienkościennych przez pomiar prędkości elementu na‑
gniatającego
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20‑ 618 Lublin
(B1) 226771
2013 10 15
09/2017
(10%) 2017 04 18
Sposób wzmocnienia spękanych elementów drewnianych
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70‑310 Szczecin
(B1) 226772
2013 02 13
09/2017
(-)
2017 04 20
Hydrotermalny sposób wytwarzania zorientowanych nanosłup‑
ków ZnO
INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Al. Lotników 32/46
02‑ 668 Warszawa
(B1) 226773
2016 11 10
Klucz dynamometryczny
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20‑ 618 Lublin

09/2017

(-)

2017 04 24

PATENTY EUROPEJSKIE
(T3) 2731218 2012 11 08
08/2017
(-)
2017 05 17
PRZETWORNIK CZĘSTOTLIWOŚCI DO OBSŁUGI SILNIKA ELEK‑
TRYCZNEGO, SYSTEM MECHATRONICZNY I URZĄDZENIE ELEK‑
TRYCZNE
Miele & Cie. KG
Carl‑Miele‑Straße 29
DE‑3332 Gütersloh
PRAWA OCHRONNE
(Y1) 69274
2015 04 27
Nóż tokarski
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20‑ 618 Lublin

8/2017

(-)

2017 04 03

Nr 8/2017
(Y1) 69284
2014 12 15
Uchwyt wiertarski ustalający
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20‑ 618 Lublin

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
8/2017

(-)

2017 06 02
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OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN

(Y1) 69321
2013 06 24
8/2017
Urządzenie do wymiany ciepła
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20‑ 618 Lublin

(-)

2017 04 24
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OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, nu‑
mer 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 wpro‑
wadzenie produktu na rynek oraz oznaczenie produktu opisanego
w tym zezwoleniu.

(T3) 1746976
LIPOSOMY PRZYDATNE W SYSTEMIE PODAWANIA LEKÓW
DPO.0459 2017 07 10
Ipsen Biopharm Limited, WREXHAM, Wielka Brytania
EU/1/16/1130 2016 10 14 ONIVYDE -IRYNOTEKAN
(T3) 2270045
Przeciwciała przeciw toksynom Clostridium difficile i ich zastoso‑
wania
DPO.0460 2017 07 12
University of Massachusetts, BOSTON, Stany Zjednoczone Ame‑
ryki E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., PRINCETON, Stany Zjednoczone
Ameryki
EU/1/16/1156 2017 01 18 ZINPLAVA - BEZLOTOKSUMAB
(T3) 2340033
Preparat zawierający insulinę, nikotynamid i argininę
DPO.04567 2017 06 19
Novo Nordisk A/S, Bagsværd, Dania
EU/1/16/1160 2017 01 11 FIASP – INSULINA ASPART
(T3) 2358756
LUDZKIE PRZECIWCIAŁA O WYSOKIM POWINOWACTWIE WOBEC
PCSK9
DPO.0458 2017 07 04
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
EU/1/15/1031 2015 09 25 PRALUENT – ALIROKUMAB
(T3) 2498802
Kompozycja farmaceutyczna zawierająca agonistę GLP‑1, insulinę
i metioninę
DPO.0456 2017 06 14
Sanofi‑Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Niemcy
EU/1/16/1157 2017 01 13 SULIQUA – INSULINA GLARGINE / LIKSY‑
SENATYD

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wnio‑
sku, 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 ze‑
zwoleniu, datę złożenia wniosku o przedłużenie ochrony.
(B1) 206833
Przeciwciało, izolowana cząsteczka kwasu nukleinowego, rekom‑
binowany wektor, komórka gospodarza, kompozycja, przeciwciało
i kompozycja do zastosowania w diagnostyce lub terapii
DPO.0161 2010 09 08
Janssen Biotech, Inc., Horsham, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/09/546/001 do 004 2009 10 06 SIMPONI - GOLIMUMAB
2017 06 06
295
SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego
sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
ZNAKI TOWAROWE
287421 w WUP nr 02/2017 r. na str. 349 w łamie prawym, wiersz 51
zamieszczono błędnie nazwę uprawnionego
jest: Jardin Florendi, Dinard, Francja
powinno być: Florendi Jardin, Dinard, Francja
385954 w WUP nr 09/2014 r. na str. 2476 w łamie lewym, wiersz 43
błędnie zamieszczono informację o decyzji stwierdzają‑
cej wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
powinno być: tej informacji nie powinno być
PATENTY
220112 w WUP nr 8/2015 na stronie 1784 w łamie lewym, wiersz 5
od góry,
jest:
(72) MAHALINGAM HARIS, New Jersey (US); JONES BRIAN,
New York (US)
Powinno być:
(72) MAHALINGAM HARISH, Ledgewood, (US); JONES
BRIAN, Warwick, (US)
225186 w WUP nr 2/2017 na stronie 265 w łamie prawym, wiersz 8
od dołu,
jest:
(54) Generator matastabilnościowych interwałów czaso‑
wych
Powinno być:
(54) Generator metastabilnościowych interwałów czaso‑
wych
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA ZNAKÓW TOWAROWYCH
1305043 w WUP 5/2017 został opublikowany znak międzynarodowy
jest:
1305043 MOVAX
powinno być:
1305043 NOVAX

KOMU N I K AT
Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP informuje, że przyj‑
muje 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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