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LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(wpisy i zmiany)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2017 r. wydaną na podstawie art. 25
ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1314),
skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

1791

Krystyna Lewińska

Hołynka

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2017 r. wydaną na podstawie art. 25
ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1314),
skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

314

Andrzej Jerzy Grabowski

Warszawa

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2017 r. wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1314), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

3112

Zbigniew Gałązka

Garwolin

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2017 r. wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1314), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

1130

Tadeusz Tarko

Domiarki
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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)
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UDZIELONE PATENTY
(od nr 227 131 do nr 227 430)
B1 (11) 227392
(41) 2015 08 17
(51) A01F 15/07 (2006.01)
A01F 15/00 (2006.01)
(21) 409291
(22) 2014 08 27
(30) 20140092
2014 02 04
BY
(72) SZAPŁYKO PAWEŁ WALERIEWICZ, Mińsk (BY); WAŁEK
MARIUSZ, Kielce (PL); MARKOWIEC ALEKSANDR SIERGIEJEWICZ,
Mińsk (BY)
(73) IZOTERM MARIUSZ WAŁEK SPÓŁKA JAWNA, Goździelin (PL)
(54) Urządzenie do formowania beli o podwyższonej gęstości
ze skoszonej masy roślinnej
B1 (11) 227177
(41) 2016 06 06
(51) A01J 25/02 (2006.01)
A01J 25/04 (2006.01)
A01J 25/06 (2006.01)
A01J 25/08 (2006.01)
A01J 25/10 (2006.01)
A01J 25/11 (2006.01)
A01J 25/12 (2006.01)
A01J 25/16 (2006.01)
A23C 19/00 (2006.01)
(22) 2014 11 28
(21) 410298
(72) OKONIEWSKI DARIUSZ PIOTR, Gdynia (PL)
(73) OKONIEWSKI DARIUSZ PIOTR, Gdynia (PL)
(54) Urządzenie do produkcji serów
B1 (11) 227289
(41) 2015 08 17
(51) A01K 39/01 (2006.01)
(21) 407172
(22) 2014 02 13
(72) ZIENTECKI MAREK, Międzyrzecz (PL); ZIENTECKI JÓZEF,
Międzyrzecz (PL)
(73) ZIENTECKI MAREK, Międzyrzecz (PL); ZIENTECKI JÓZEF,
Międzyrzecz (PL)
(54) Kosz przenośnika z dozownikiem
B1 (11) 227366
(41) 2014 11 24
(51) A01K 67/033 (2006.01)
C02F 3/32 (2006.01)
C12M 1/22 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C02F 3/12 (2006.01)
(21) 403846
(22) 2013 05 11
(72) PAJDAK-STÓS AGNIESZKA, Kraków (PL); FIAŁKOWSKA EDYTA,
Kraków (PL); FYDA JANUSZ, Kraków (PL); KOCERBA-SOROKA
WIOLETA, Kraków (PL); SOBCZYK MATEUSZ, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób masowej hodowli wrotków z rodzaju Lecane, zwłaszcza
wykorzystywanych w ograniczaniu puchnięcia osadu czynnego
w oczyszczalniach ścieków
B1 (11) 227421
(51) A01N 31/08 (2006.01)

(41) 2016 06 20

A01N 43/16 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
C05F 11/00 (2006.01)
(21) 410496
(22) 2014 12 11
(72) SKŁODOWSKA MARIA, Łódź (PL); KUŹNIAK-GĘBAROWSKA
ELŻBIETA, Łódź (PL); GAJEWSKA EWA, Łódź (PL); WIELANEK
MARZENA, Łódź (PL); BERGIER KATARZYNA, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Zastosowanie arbutyny do poprawy kondycji roślin ogórka
i ochrony przed chorobą bakteryjnej kanciastej plamistości
B1 (11) 227337
(41) 2016 09 26
(51) A01N 57/20 (2006.01)
A01N 43/16 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 411608
(22) 2015 03 16
(72) ILNICKA ANNA, Włocławek (PL); ŁUKASZEWICZ JERZY PAWEŁ,
Toruń (PL); WALCZYK MARIUSZ, Toruń (PL); JANCZAK KATARZYNA,
Jabłonowo Pomorskie (PL); MALINOWSKI RAFAŁ, Raciążek (PL);
RICHERT AGNIESZKA, Toruń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU,
Toruń (PL); INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania środka biobójczego
B1 (11) 227168
(41) 2016 02 15
(51) A21D 13/04 (2017.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A21D 2/00 (2006.01)
A21D 13/043 (2017.01)
A21D 13/045 (2017.01)
A21D 13/047 (2017.01)
(21) 409103
(22) 2014 08 04
(72) KULCZAK MAŁGORZATA, Poznań (PL); BŁASIŃSKA IWONA,
Poznań (PL); JEŻEWSKA MARIA, Poznań (PL); ŁUCZAK HANNA,
Poznań (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Suchy koncentrat pieczywa bezglutenowego
B1 (11) 227307
(41) 2015 03 30
(51) A23B 4/044 (2006.01)
(21) 405399
(22) 2013 09 20
(72) DIAKUN JAROSŁAW, Koszalin (PL); JAKUBOWSKI MAREK,
Koszalin (PL); KUBIAK MARIUSZ SŁAWOMIR, Koszalin (PL); DOLATA
WŁODZIMIERZ, Przeźmierowo (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Komora wędzarniczo-parzelnicza
B1 (11) 227308
(51) A23B 4/044 (2006.01)
(21) 405400

(41) 2015 03 30
(22) 2013 09 20
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(72) DIAKUN JAROSŁAW, Koszalin (PL); JAKUBOWSKI MAREK,
Koszalin (PL); KUBIAK MARIUSZ SŁAWOMIR, Koszalin (PL); DOLATA
WŁODZIMIERZ, Przeźmierowo (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Komora wędzarniczo-parzelnicza
B1 (11) 227205
(41) 2015 03 16
(51) A23C 19/076 (2006.01)
(21) 405282
(22) 2013 09 09
(72) PAKULSKI TADEUSZ, Kołuda Wielka (PL); BAGNICKA EMILIA,
Kobylin (PL); PAKULSKA ELŻBIETA, Kołuda Wielka (PL)
(73) INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Jastrzębiec (PL); SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa (PL); INSTYTUT FIZJOLOGII
I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Jabłonna (PL); INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania sera twarogowego ziarnistego z mleka
owczego i ser owczy ziarnisty
B1 (11) 227367
(41) 2015 01 19
(51) A23D 7/00 (2006.01)
A23L 33/115 (2016.01)
A23L 29/10 (2016.01)
A23C 9/13 (2006.01)
(21) 404684
(22) 2013 07 13
(72) KRUPA ANNA, Kraków (PL); GÓRSKA ANNA, Toruń (PL);
JACHOWICZ RENATA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Spożywcza mikroemulsja stanowiąca nośnik oleju rybiego
B1 (11) 227365
(41) 2014 10 27
(51) A23L 7/17 (2016.01)
A23L 29/00 (2016.01)
A23L 3/005 (2006.01)
(21) 403692
(22) 2013 04 26
(72) WASYLEWICZ BARTOSZ, Katowice (PL); ROSENGARTEN
GRZEGORZ, Chorzów (PL)
(73) EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania ekstrudowanych chrupek zbożowych
i układ do wytwarzania ekstrudowanych chrupek zbożowych
B1 (11) 227145
(41) 2015 10 12
(51) A23L 33/17 (2016.01)
A61K 36/48 (2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
(21) 407733
(22) 2014 03 31
(72) PRZYGODZKI RYSZARD, Poznań (PL); ZIELIŃSKA-DAWIDZIAK
MAGDALENA, Leszno (PL); KULCZAK MAŁGORZATA, Poznań (PL);
KORBAS EUGENIUSZ, Luboń (PL); PIASECKA-KWIATKOWSKA DOROTA,
Poznań (PL); MAKOWSKA AGNIESZKA, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Suche, dietetyczne koncentraty śniadań zbożowych Instant,
zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania
B1 (11) 227146
(41) 2015 10 12
(51) A23L 33/17 (2016.01)
A61K 36/48 (2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
(21) 407735
(22) 2014 03 31
(72) PRZYGODZKI RYSZARD, Poznań (PL); ZIELIŃSKA-DAWIDZIAK
MAGDALENA, Leszno (PL); REMISZEWSKI MARIAN, Poznań (PL);
LANGNER RENATA, Poznań (PL); PIASECKA-KWIATKOWSKA
DOROTA, Poznań (PL); MAKOWSKA AGNIESZKA, Poznań (PL)

Nr 11/2017

(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Suche, dietetyczne koncentraty potraw instant z kaszą lub
makaronem, zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii oraz
sposób ich wytwarzania
B1 (11) 227147
(41) 2015 10 12
(51) A23L 33/17 (2016.01)
A61K 36/48 (2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
(21) 407736
(22) 2014 03 31
(72) PRZYGODZKI RYSZARD, Poznań (PL); ZIELIŃSKA-DAWIDZIAK
MAGDALENA, Leszno (PL); JEŻEWSKA MARIA, Poznań (PL);
BŁASIŃSKA IWONA, Poznań (PL); PIASECKA-KWIATKOWSKA
DOROTA, Poznań (PL); MAKOWSKA AGNIESZKA, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Suche, dietetyczne koncentraty zup instant, zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania
B1 (11) 227148
(41) 2015 10 12
(51) A23L 33/17 (2016.01)
A61K 36/48 (2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
(21) 407737
(22) 2014 03 31
(72) PRZYGODZKI RYSZARD, Poznań (PL); ZIELIŃSKA-DAWIDZIAK
MAGDALENA, Leszno (PL); REMISZEWSKI MARIAN, Poznań (PL);
KUPKA ANNA, Poznań (PL); PIASECKA-KWIATKOWSKA DOROTA,
Poznań (PL); MAKOWSKA AGNIESZKA, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Suche, dietetyczne koncentraty deserów instant, zwłaszcza
wspomagających żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania
B1 (11) 227389
(41) 2015 12 07
(51) A47B 96/00 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
B32B 17/06 (2006.01)
A47B 67/02 (2006.01)
(21) 408409
(22) 2014 06 02
(72) STOBBA ADAM, Kokoszkowy (PL)
(73) STOBBA ADAM PRESTIGE GLASS, Kokoszkowy (PL)
(54) Sposób wytwarzania drzwiczek lustrzanych, zwłaszcza do mebli
łazienkowych
B1 (11) 227199
(41) 2015 11 23
(51) A47C 21/04 (2006.01)
A61G 13/10 (2006.01)
(21) 408214
(22) 2014 05 15
(72) OLSZEWSKI TADEUSZ, Poznań (PL); BRZOZOWSKI ARIEL,
Śmigiel (PL)
(73) ALVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śmigiel (PL)
(54) Materac z funkcją grzania, zwłaszcza do stołu operacyjnego
B1 (11) 227268
(41) 2016 11 21
(51) A47F 5/00 (2006.01)
A47F 7/00 (2006.01)
A24F 15/00 (2006.01)
G09F 5/00 (2006.01)
(21) 412377
(22) 2015 05 18
(72) SZCZEBAK MARCIN, Kamieniec Wrocławski (PL)
(73) PERFECTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łany (PL)
(54) Regał z systemem klapek, zwłaszcza do ekspozycji produktów
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B1 (11) 227278
(41) 2015 08 31
(51) A47F 5/11 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
(21) 407326
(22) 2014 02 26
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL); ZIELIŃSKI DOMINIK,
Włoszakowice (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Regał ekspozycyjny
B1 (11) 227151
(41) 2016 12 19
(51) A47L 9/14 (2006.01)
(21) 412687
(22) 2015 06 12
(72) KUBAS GRZEGORZ, Malawa (PL)
(73) INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(54) Zbiornik kurzu uniwersalny do odkurzacza
B1 (11) 227422
(41) 2016 06 20
(51) A47L 15/44 (2006.01)
A47L 15/42 (2006.01)
(21) 410532
(22) 2014 12 12
(72) SZAŁAS KRZYSZTOF, Branice (PL); FICEK ADRIAN, Jaworzno (PL);
ARBINO CARLO, Carmagnola (IT)
(73) BITRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Sosnowiec (PL)
(54) Urządzenie do dozowania środka myjącego i środka płuczącego, szczególnie do zmywarki do naczyń
B1 (11) 227132
(41) 2015 12 21
(51) A61B 1/04 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
G10L 25/00 (2013.01)
(21) 408464
(22) 2014 06 07
(72) JUST MARCIN PAWEŁ, Wrocław (PL); TYC MICHAŁ HUGO,
Wrocław (PL)
(73) DIAGNOVA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób pomiaru geometrii narządu mowy i urządzenie do pomiaru geometrii narządu mowy
B1 (11) 227218
(41) 2016 10 24
(51) A61B 5/00 (2006.01)
G09B 23/28 (2006.01)
(21) 412123
(22) 2015 04 23
(72) MATUSIAK KATARZYNA, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Multimodalny fantom serca
B1 (11) 227251
(41) 2015 08 31
(51) A61B 5/01 (2006.01)
A61B 5/0205 (2006.01)
G08B 21/02 (2006.01)
(21) 407236
(22) 2014 02 18
(72) FRYDRYSIAK MICHAŁ, Łódź (PL); TĘSIOROWSKI ŁUKASZ, Łódź (PL);
ZIĘBA JANUSZ, Pabianice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Tekstroniczny system do monitorowania stanu zdrowia
B1 (11) 227260
(51) A61B 5/055 (2006.01)
G01R 33/60 (2006.01)
G01R 33/20 (2006.01)
G01N 24/10 (2006.01)
(21) 414556
(30) P.409951
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(72) CZECHOWSKI TOMASZ, Poznań (PL); BARANOWSKI MIKOŁAJ,
Poznań (PL)
(73) NOVILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Sposób uzyskiwania projekcji w metodzie obrazowania elektronowym rezonansem paramagnetycznym z wykorzystaniem analizy
wielu harmonicznych oraz układ do stosowania tego sposobu
B1 (11) 227135
(41) 2015 10 12
(51) A61B 17/00 (2006.01)
A61F 2/00 (2006.01)
(21) 407698
(22) 2014 03 28
(72) WICZKOWSKI EDWARD, Wrocław (PL); RUDNICKI JERZY,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Pierścień okołoodbytniczy do przeprowadzenia operacji Thiersch’a
B1 (11) 227194
(41) 2015 07 20
(51) A61B 18/02 (2006.01)
A61F 7/00 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
F16L 11/08 (2006.01)
F16L 11/12 (2006.01)
(21) 406872
(22) 2014 01 17
(72) BROJEK WIESŁAW, Janów (PL)
(73) METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Blizne Łaszczyńskiego (PL)
(54) Elastyczny przewód kriogeniczny
B1 (11) 227219
(41) 2016 11 07
(51) A61F 2/18 (2006.01)
(21) 412142
(22) 2015 04 27
(72) RUSINEK RAFAŁ, Lublin (PL); WARMIŃSKI JERZY, Lublin (PL);
SZYMAŃSKI MARCIN, Lublin (PL); KOZIK KRZYSZTOF, Cieślanki (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Proteza ucha środkowego o zmiennej długości
B1 (11) 227220
(41) 2016 11 07
(51) A61F 2/18 (2006.01)
(21) 412143
(22) 2015 04 27
(72) RUSINEK RAFAŁ, Lublin (PL); WARMIŃSKI JERZY, Lublin (PL);
SZYMAŃSKI MARCIN, Lublin (PL); MITURA ANDRZEJ,
Wólka Rozwadowska (PL); SAMBORSKI SYLWESTER,
Bystrzejowice Pierwsze (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Proteza ucha środkowego o zmiennej długości

(41) 2016 05 09

B1 (11) 227221
(41) 2016 11 07
(51) A61F 2/18 (2006.01)
(21) 412144
(22) 2015 04 27
(72) RUSINEK RAFAŁ, Lublin (PL); WARMIŃSKI JERZY, Lublin (PL);
SZYMAŃSKI MARCIN, Lublin (PL); KOZIK KRZYSZTOF, Cieślanki (PL);
KĘCIK KRZYSZTOF, Świdnik (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Proteza ucha środkowego o zmiennej długości

(22) 2015 10 27
2014 10 28

B1 (11) 227222
(41) 2016 11 07
(51) A61F 2/18 (2006.01)
(21) 412145
(22) 2015 04 27
(72) RUSINEK RAFAŁ, Lublin (PL); WARMIŃSKI JERZY, Lublin (PL);
SZYMAŃSKI MARCIN, Lublin (PL)

PL
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Metoda wydłużania protezy ucha środkowego
B1 (11) 227414
(41) 2015 11 23
(51) A61F 9/007 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61F 2/14 (2006.01)
A61F 2/16 (2006.01)
A61F 9/00 (2006.01)
A61D 1/00 (2006.01)
(62) 376478
(21) 413351
(22) 2003 09 18
(30) 60/495,570
2003 08 15
US
(86) 2003 09 18
PCT/US03/29518
(87) 2004 04 01
WO04/026106
(72) WEBER DAVID, Danville (US); KANE INGRID, Los Altos (US);
REHAL MIKE, Boulder Creek (US); LATHROP III ROBERT L.,
Santa Clara (US); APTEKAREV KENNY, Santa Cruz (US); ETTER
JEFFREY, Hayward (US)
(73) ALLERGAN, INC., Irvine (US)
(54) Urządzenie do wszczepiania implantu okulistycznego
B1 (11) 227332
(41) 2016 11 21
(51) A61H 1/00 (2006.01)
(21) 412256
(22) 2015 05 07
(72) GOSZCZYŃSKI TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Układ sterowania stanowiskami do rehabilitacji
B1 (11) 227197
(41) 2015 09 28
(51) A61H 31/00 (2006.01)
G06F 19/00 (2011.01)
A61B 5/103 (2006.01)
(21) 407590
(22) 2014 03 19
(72) KOZAK MARIUSZ, Władysławów (PL); DUDEK ŁUKASZ,
Warszawa (PL); BECLER ROBERT, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do wspomagania i monitorowania akcji resuscytacyjnej
B1 (11) 227204
(41) 2016 04 25
(51) A61K 8/33 (2006.01)
A61Q 13/00 (2006.01)
C07C 43/04 (2006.01)
A23L 27/29 (2016.01)
(21) 409786
(22) 2014 10 13
(72) GLIŃSKI MAREK, Warszawa (PL); GIBKA JULIA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie 3-metylo-1-n-propoksybutanu do wytwarzania
kompozycji zapachowych
B1 (11) 227341
(41) 2017 01 30
(51) A61K 8/34 (2006.01)
A61K 8/44 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/97 (2017.01)
A61Q 19/10 (2006.01)
(21) 413282
(22) 2015 07 27
(72) VOGT OTMAR, Kraków (PL); SIKORA ELŻBIETA, Kraków (PL);
OLSZAŃSKA MARTA, Kraków (PL); OGONOWSKI JAN, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Kompozycja do mycia ciała i włosów
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B1 (11) 227298
(41) 2015 08 17
(51) A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61K 8/87 (2006.01)
A61K 8/97 (2017.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
(21) 407155
(22) 2014 02 12
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); RAGAŃSKA
PAULINA, Granowo (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF, Tanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kompozycja fotoutwardzalnego lakieru do paznokci
B1 (11) 227196
(41) 2015 09 14
(51) A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/44 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/97 (2017.01)
(21) 407392
(22) 2014 03 04
(72) PATKOWSKA-SOKOŁA BOŻENA, Wrocław (PL); WALISIEWICZNIEDBALSKA WIESŁAWA, Warszawa (PL); BODKOWSKI ROBERT,
Wrocław (PL); CZYŻ KATARZYNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Bioaktywne kompozycje kosmetyczne
B1 (11) 227304
(41) 2016 12 05
(51) A61K 8/97 (2017.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61K 8/87 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 412409
(22) 2015 05 21
(72) BEDNARCZYK PAULINA, Szczecin (PL); CZECH ZBIGNIEW,
Dobra (PL); WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MALKO
MARIUSZ WŁADYSŁAW, Gryfino (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Przeciwgrzybiczny lakier do paznokci
B1 (11) 227255
(41) 2017 01 30
(51) A61K 8/97 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 413196
(22) 2015 07 20
(72) SIKORA MAGDALENA, Łódź (PL); ŚMIGIELSKI KRZYSZTOF,
Łódź (PL); PRUSINOWSKA RENATA, Ostrołęka (PL); STAWCZYK JAN,
Łódź (PL); KREMPSKI-SMEJDA MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Komponent preparatów kosmetycznych
B1 (11) 227134
(41) 2015 02 02
(51) A61K 31/473 (2006.01)
A61K 31/353 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 311/92 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
(21) 404948
(22) 2013 08 01
(72) KORYCKA-MACHAŁA MAŁGORZATA, Łódź (PL); KUROŃ
ANETA, Łódź (PL); NOWOSIELSKI MARCIN, Łódź (PL);
RUMIJOWSKA-GALEWICZ ANNA, Łódź (PL); DZIADEK JAROSŁAW,
Łódź (PL)
(73) INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Łódź (PL)
(54) Zastosowanie pinafide i chaetochromin
B1 (11) 227388
(51) A61K 31/685 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)

(41) 2015 12 07
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A23L 33/115 (2016.01)
A23L 33/28 (2016.01)
(21) 408335
(22) 2014 05 23
(72) SZUBA ANDRZEJ, Wrocław (PL); NOWACKI DORIAN,
Chrząstawa Mała (PL); MARTYNOWICZ HELENA, Wrocław (PL);
WOJAKOWSKA ANNA, Wrocław (PL); MAZUR GRZEGORZ, Wrocław
(PL); BOBAK ŁUKASZ, Janów (PL); TRZISZKA TADEUSZ, Trzebnica (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj
B1 (11) 227382
(41) 2014 11 10
(51) A61K 31/726 (2006.01)
A61K 38/39 (2006.01)
A61K 35/32 (2006.01)
(21) 406889
(22) 2014 01 20
(72) PUDŁO ANNA, Gubin (PL); KOPEĆ WIESŁAW, Wrocław (PL);
CHORĄŻYK DOROTA, Nowe Żabno (PL); SKIBA TERESA, Wrocław (PL);
ZAPOLSKI REMIGIUSZ, Wałbrzych (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania bioaktywnego preparatu zawierającego
glikozaminoglikany i żelatynę
B1 (11) 227182
(41) 2014 05 26
(51) A61K 33/26 (2006.01)
A61K 49/18 (2006.01)
C01G 49/00 (2006.01)
(21) 401706
(22) 2012 11 21
(72) ZAPOTOCZNY SZCZEPAN, Kraków (PL); KANIA GABRIELA,
Żywiec (PL); SZPAK AGNIESZKA, Kraków (PL); NOWAKOWSKA
MARIA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza z ultracienkimi warstwami polimerowymi, sposób ich wytwarzania i zastosowanie
B1 (11) 227285
(41) 2015 06 22
(51) A61K 38/06 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
(21) 409663
(22) 2014 10 02
(72) SKOREŃSKI MARCIN, Jelcz-Laskowice (PL); BESMAN MONIKA,
Jelenia Góra (PL); SIEŃCZYK MARCIN, Wrocław (PL); OLEKSYSZYN
JÓZEF, Siechnice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie peptydowych pochodnych estrów kwasów
1-aminoalkilofosfonowych jako inhibitorów proteazy NS3/4A ekspresjonowanej przez ludzki wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)
B1 (11) 227142
(41) 2008 05 26
(51) A61K 47/42 (2006.01)
A61K 35/36 (2006.01)
A61K 8/64 (2006.01)
(21) 381103
(22) 2006 11 21
(72) LIPKOWSKI ANDRZEJ W., Warszawa (PL); GRABOWSKA
ANNA, Warszawa (PL); KURZEPA KATARZYNA, Warszawa (PL);
SZCZUCIŃSKA ALEKSANDRA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM.
M. MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Mikrostrukturalny preparat białkowy zawierający związki biologicznie czynne
B1 (11) 227190
(51) A61M 1/16 (2006.01)
A61M 1/10 (2006.01)
A61M 1/36 (2006.01)
(21) 405602

(41) 2015 04 13

(22) 2013 10 10

3899

(72) WALSKI TOMASZ, Ozimek (PL); KOMOROWSKA MAŁGORZATA,
Wrocław (PL); GRZESZCZUK-KUĆ KAROLINA, Wrocław (PL);
GAŁECKA KATARZYNA, Wrocław (PL); OLESZKO ADAM, Opole (PL)
(73) WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do fotobiomodulacji krwi podczas krążenia pozaustrojowego
B1 (11) 227372
(41) 2016 01 18
(51) A61M 3/02 (2006.01)
A61M 31/00 (2006.01)
(21) 408890
(22) 2014 07 17
(72) SIWIŃSKI PAWEŁ, Łódź (PL)
(73) SIWIŃSKI PAWEŁ, Łódź (PL)
(54) Aplikator medyczny
B1 (11) 227430
(41) 2017 01 02
(51) A61M 29/00 (2006.01)
A61B 17/24 (2006.01)
A61B 1/32 (2006.01)
(21) 412824
(22) 2015 06 23
(72) WICZKOWSKI EDWARD, Wrocław (PL); KRĘCICKI TOMASZ,
Tyniec Mały (PL); FRĄCZEK MARCIN, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Łyżka szczęko-rozwieracza
B1 (11) 227227
(41) 2016 05 09
(51) A61N 5/10 (2006.01)
G21K 5/00 (2006.01)
H01J 35/32 (2006.01)
H01J 41/12 (2006.01)
(21) 413121
(22) 2015 07 14
(72) GRZEBYK TOMASZ, Wrocław (PL); GÓRECKA-DRZAZGA ANNA,
Wrocław (PL); DZIUBAN JAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Miniaturowe źródło promieniowania rentgenowskiego
B1 (11) 227178
(41) 2016 09 26
(51) A62B 33/00 (2006.01)
A62B 29/00 (2006.01)
(21) 411607
(22) 2015 03 16
(72) WIECZOREK WOJCIECH, Bielsko-Biała (PL); WIECZOREK
ANDRZEJ, Bielsko-Biała (PL)
(73) AEROSIZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(54) Urządzenie ratunkowe z poduszką lawinową
B1 (11) 227407
(41) 2015 04 13
(51) A62D 3/30 (2007.01)
A62D 101/41 (2007.01)
B09C 1/08 (2006.01)
B09C 1/02 (2006.01)
(21) 405597
(22) 2013 10 09
(72) LIPECKA SYLWIA, Poznań (PL); MAKOWSKA KATARZYNA,
Skoki (PL); URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób unieruchamiania respirabilnych włókien azbestowych
B1 (11) 227408
(41) 2015 04 13
(51) A62D 3/30 (2007.01)
A62D 101/41 (2007.01)
C02F 1/54 (2006.01)
(21) 405599
(22) 2013 10 09
(72) LIPECKA SYLWIA, Poznań (PL); MAKOWSKA KATARZYNA,
Skoki (PL); URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL)
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(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób usuwania respirabilnych włókien azbestowych z wody
lub ścieków
B1 (11) 227212
(41) 2016 08 29
(51) A63B 29/00 (2006.01)
A63B 69/24 (2006.01)
(21) 411379
(22) 2015 02 25
(72) MAŁECKI PIOTR, Prószków (PL)
(73) EVEREST CLIMBING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prószków (PL)
(54) Ruchoma ścianka wspinaczkowa z systemem prędkości ruchu
uchwytów wspinaczkowych osadzanych na panelach
B1 (11) 227413
(41) 2016 10 24
(51) A63B 61/04 (2006.01)
(21) 411999
(22) 2015 04 14
(72) BAGIŃSKI WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) BAGIŃSKI WOJCIECH, Warszawa (PL)
(54) Mobilna ścianka treningowa do tenisa ziemnego
B1 (11) 227214
(41) 2016 12 05
(51) A63C 5/048 (2006.01)
A63C 5/04 (2006.01)
A63C 5/00 (2006.01)
A62B 15/00 (2006.01)
(21) 412537
(22) 2015 05 29
(72) JUCHNICKI MARIUSZ ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) JUCHNICKI MARIUSZ ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(54) Deska zjazdowa do jazdy po śniegu i lodzie
B1 (11) 227157
(41) 2013 08 05
(51) A63F 9/10 (2006.01)
G02B 27/22 (2006.01)
A63H 33/08 (2006.01)
(21) 397956
(22) 2012 01 31
(72) TRACZYKOWSKI GRZEGORZ, Gdańsk (PL)
(73) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(54) Sposób wytwarzania wierzchniej warstwy puzzli, kart do gry
i gier planszowych z wykorzystaniem efektu ruchu obrazka metodą
poklatkową
B1 (11) 227282
(41) 2015 07 06
(51) A63H 27/10 (2006.01)
(21) 408482
(22) 2014 06 09
(30) 1320704.8
2013 11 24
GB
(72) PARDUS ŁUKASZ, London (GB); CICHY PRZEMYSŁAW,
Savignano Sul Rubicone (IT)
(73) PARDUS ŁUKASZ, London (GB); CICHY PRZEMYSŁAW,
Savignano Sul Rubicone (IT)
(54) Nadmuchiwany balon ozdobny, przyrząd do wytwarzania balonu, sposób produkcji balonu i forma do produkcji balonu
B1 (11) 227375
(41) 2015 04 13
(51) B01D 11/00 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
(21) 405614
(22) 2013 10 11
(72) RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KOZŁOWSKI KAZIMIERZ,
Puławy (PL); NAKONIECZNA IZABELA, Końskowola (PL); JAŃCZAK
RAFAŁ, Żyrzyn (PL)
(73) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób periodycznego frakcjonowania ekstraktów roślinnych
B1 (11) 227376
(51) B01D 11/02 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)

(41) 2015 04 13

Nr 11/2017

(21) 405615
(22) 2013 10 11
(72) RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KOZŁOWSKI KAZIMIERZ,
Puławy (PL); NAKONIECZNA IZABELA, Końskowola (PL); JAŃCZAK
RAFAŁ, Żyrzyn (PL)
(73) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób ciągłego frakcjonowania ekstraktów roślinnych
B1 (11) 227303
(41) 2016 11 07
(51) B01J 19/26 (2006.01)
H05H 15/00 (2006.01)
C12M 1/42 (2006.01)
(21) 412174
(22) 2015 04 30
(72) RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); FIJAŁKOWSKI KAROL, Szczecin (PL); KONOPACKI
MACIEJ, Szczecin (PL); ŻYWICKA ANNA, Łobez (PL); PEITLER
DOROTA, Lębork (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Dwukomorowy reaktor do magnetycznego wspomagania procesów chemicznych i układ z tym reaktorem
B1 (11) 227378
(41) 2015 05 11
(51) B01J 21/16 (2006.01)
B01J 37/00 (2006.01)
C02F 1/32 (2006.01)
(21) 405804
(22) 2013 10 28
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL); SZCZEPANIK BEATA,
Kielce (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Kielce (PL)
(54) Fotokatalityczny rozkład 3-chloroaniliny w fazie wodnej
B1 (11) 227420
(41) 2015 09 14
(51) B01J 23/06 (2006.01)
B01J 23/52 (2006.01)
B01J 37/03 (2006.01)
C07C 67/40 (2006.01)
(21) 410053
(22) 2014 11 07
(72) TETERYCZ HELENA, Wrocław (PL); SUCHORSKA-WOŹNIAK
PATRYCJA, Opole (PL); FIEDOT MARTA, Świeradów-Zdrój (PL); RAC
OLGA, Zgorzelec (PL); MAŁOZIĘĆ GRZEGORZ,
Ząbkowice Śląskie (PL); KLIMKIEWICZ ROMAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); INSTYTUT
NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM.
WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Wrocław (PL)
(54) Katalizator do katalitycznej konwersji alkoholu etylowego
do octanu etylu i sposób wytwarzania katalizatora do katalitycznej
konwersji alkoholu etylowego do octanu etylu
B1 (11) 227354
(41) 2015 08 03
(51) B01J 29/90 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
(21) 406927
(22) 2014 01 24
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA,
Czaplinek (PL); MALKO MARIUSZ WŁADYSŁAW, Gryfino (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób regeneracji katalizatora Ti-SBA-15
B1 (11) 227355
(41) 2017 04 24
(51) B03B 5/32 (2006.01)
C01B 32/198 (2017.01)
(21) 414340
(22) 2015 10 13
(72) MIJOWSKA EWA, Szczecin (PL); URBAŚ KAROLINA, Lubanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób separacji płatków tlenku grafenu za pomocą frakcjonowania w gradiencie
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B1 (11) 227175
(41) 2017 05 08
(51) B21C 23/00 (2006.01)
B21C 23/02 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B22D 19/14 (2006.01)
C22C 49/04 (2006.01)
(21) 414657
(22) 2015 11 03
(72) MYALSKI JERZY, Katowice (PL); GROSMAN FRANCISZEK,
Ruda Śląska (PL); TKOCZ MAREK, Ruda Śląska (PL); HENKER
BARTOSZ, Piekary Śląskie (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób przetwarzania półproduktów z kompozytów z osnową
ze stopów metali lekkich zawierających zbrojenie heterofazowe
B1 (11) 227412
(41) 2016 08 16
(51) B21D 22/22 (2006.01)
B21D 24/04 (2006.01)
B21D 35/00 (2006.01)
(21) 411249
(22) 2015 02 12
(72) RĘKAS ARTUR, Kraków (PL); RZEŹNIK KRZYSZTOF, Mielec (PL);
LUTY GRZEGORZ, Kraków (PL); LATOS TOMASZ, Nagłowice (PL);
KUTA ARKADIUSZ, Kraków (PL); NOWAK STANISŁAW, Kraków (PL);
ŻABA KRZYSZTOF, Kraków (PL); BIENIASZ STEFAN, Mielec (PL);
BABULA ANDRZEJ, Mielec (PL)
(73) POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Mielec (PL)
(54) Zestaw narzędzi do kształtowania blach metalowych w podwyższonych temperaturach, zwłaszcza ze stopów tytanu
B1 (11) 227173
(41) 2016 10 24
(51) B22F 9/04 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 412061
(22) 2015 04 20
(72) DUTKIEWICZ JAN, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLSKIEJ
AKADEMII NAUK IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO, Kraków (PL)
(54) Kompozyt na osnowie srebra i sposób wytwarzania kompozytu
na osnowie srebra
B1 (11) 227206
(41) 2016 05 09
(51) B22F 9/24 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 409950
(22) 2014 10 27
(72) TYLISZCZAK BOŻENA, Kęty (PL); SOBCZAK-KUPIEC AGNIESZKA,
Myślenice (PL); BIALIK-WĄS KATARZYNA, Wadowice (PL); MALINA
DAGMARA, Kraków (PL); GACA KATARZYNA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina
nanocząstek srebra
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(72) KORZYŃSKI MIECZYSŁAW, Rzeszów (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Zespolone narzędzie do wykonywania otworów i ich nagniatania
B1 (11) 227231
(41) 2016 10 10
(51) B23K 9/28 (2006.01)
(21) 411871
(22) 2015 04 02
(72) DUNAJ JACEK, Michałowice Reguły (PL); KACPRZAK
STANISŁAW, Warszawa (PL); KLIMASARA WOJCIECH, Warszawa (PL);
PACHUTA MAREK, Warszawa (PL); PILAT ZBIGNIEW, Pruszków (PL);
SŁOWIKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL); SMATER MICHAŁ,
Mrozy (PL); ZIELIŃSKI JACEK, Warszawa (PL); ŻAREK MIROSŁAW,
Warszawa (PL); SZULC DOROTA, Suchocin (PL); SZULC JACEK,
Warszawa (PL); LEWANDOWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL); SZULC JACEK SUPRA ELCO, Warszawa (PL)
(54) Stanowisko do zautomatyzowanego spawania elementów
z blach grubych
B1 (11) 227290
(41) 2014 01 20
(51) B23K 9/032 (2006.01)
B23K 9/18 (2006.01)
F16L 41/02 (2006.01)
(21) 403056
(22) 2012 02 16
(30) 201110077469.1
2011 03 30
CN
(86) 2012 02 16
PCT/CN12/71232
(87) 2012 10 04
WO12/129994
(72) FU YUWEN, Shanghai (CN); HAN GUOFU, Shanghai (CN)
(73) Shanghai Boiler Works Co. Ltd., Shanghai (CN)
(54) Sposób automatycznego spawania łukiem krytym wstawianej
dyszy o dużych rozmiarach na stożku
B1 (11) 227405
(41) 2014 06 23
(51) B23K 26/34 (2006.01)
B23K 26/42 (2006.01)
(21) 402131
(22) 2012 12 19
(72) BOREK ALEKSANDER, Katowice (PL)
(73) PLASMA SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Siemianowice Śląskie (PL)
(54) Sposób laserowego napawania warstwy metalicznej na element metalowy
B1 (11) 227292
(41) 2014 01 20
(51) B23K 31/12 (2006.01)
(21) 403107
(22) 2012 02 16
(30) 201110253867.4
2011 08 31
CN
(86) 2012 02 16
PCT/CN12/71229
(87) 2013 03 07
WO/13/029350
(72) LU ZHENGRAN, Shanghai (CN)
(73) Shanghai Boiler Works Co. Ltd., Shanghai (CN)
(54) Sposób testowania podatności różnych rodzajów stali na pęknięcia na zimno

B1 (11) 227327
(41) 2015 12 21
(51) B23B 31/12 (2006.01)
B23B 31/16 (2006.01)
(21) 408527
(22) 2014 06 12
(72) SAMBORSKI TOMASZ, Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Obrotowy zacisk trójszczękowy

B1 (11) 227293
(41) 2014 01 20
(51) B23K 31/12 (2006.01)
(21) 403110
(22) 2012 02 16
(30) 201110253869.32011
2011 08 31
CN
(86) 2012 02 16
PCT/CN12/71230
(87) 2013 03 07
WO13/029351
(72) LU ZHENGRAN, Shanghai (CN)
(73) Shanghai Boiler Works Co. Ltd., Shanghai (CN)
(54) Sposób testowania podatności różnych rodzajów stali na pęknięcia podczas ponownego nagrzewania

B1 (11) 227391
(51) B23B 51/08 (2006.01)
B21D 37/01 (2006.01)
B23D 77/00 (2006.01)
(21) 409182

B1 (11) 227344
(51) B23K 101/12 (2006.01)
B23K 9/14 (2006.01)
B23K 37/00 (2006.01)
F17C 3/00 (2006.01)

(41) 2016 02 15

(22) 2014 08 14

(41) 2016 10 10
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C12C 13/00 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/113 (2006.01)
C12C 3/10 (2006.01)
(21) 411799
(22) 2015 04 01
(72) MITUKIEWICZ GRZEGORZ, Łódź (PL)
(73) FASPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Zbiornik do fermentacji piwa i sposób wytwarzania zbiornika
do fermentacji piwa
B3 (11) 227320
(41) 2016 08 16
(51) B23P 15/14 (2006.01)
B21D 53/28 (2006.01)
(21) 411137
(22) 2015 02 02
(61) 216309
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Lublin (PL);
BULZAK TOMASZ, Zastów Karczmiski (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kształtowania plastycznego wałków ze ślimakami
B1 (11) 227265
(41) 2016 04 25
(51) B24B 55/02 (2006.01)
B23Q 11/10 (2006.01)
(21) 409846
(22) 2014 10 17
(72) ŻYŁKA ŁUKASZ, Rzeszów (PL); BABIARZ ROBERT, Rzeszów (PL);
PŁODZIEŃ MARCIN, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Uchwyt do mocowania i pozycjonowania dyszy chłodziwa
w procesie szlifowania
B1 (11) 227328
(41) 2016 04 25
(51) B25J 17/02 (2006.01)
B25J 9/10 (2006.01)
B25J 9/12 (2006.01)
B25J 19/02 (2006.01)
F16C 11/04 (2006.01)
F16H 49/00 (2006.01)
B60T 1/00 (2006.01)
G01D 5/14 (2006.01)
(21) 409879
(22) 2014 10 21
(72) KRAKÓWKA TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Przegub manipulatora
B1 (11) 227232
(41) 2016 08 01
(51) B26D 3/08 (2006.01)
B26D 1/24 (2006.01)
B26D 1/157 (2006.01)
F16H 1/06 (2006.01)
F16H 57/02 (2012.01)
(21) 411114
(22) 2015 01 30
(72) MISZEWSKI SŁAWOMIR, Brzozówka (PL); SKOTARCZAK
STANISŁAW, Toruń (PL)
(73) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Urządzenie nacinające
B1 (11) 227233
(41) 2016 08 29
(51) B26D 3/08 (2006.01)
B26D 1/24 (2006.01)
(21) 411289
(22) 2015 02 16
(72) MISZEWSKI SŁAWOMIR, Brzozówka (PL); SKOTARCZAK
STANISŁAW, Toruń (PL); STASIEK ANDRZEJ, Toruń (PL)
(73) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Zespół kół nacinających

Nr 11/2017

B1 (11) 227356
(41) 2015 06 08
(51) B28C 5/00 (2006.01)
B28C 7/12 (2006.01)
G01N 21/85 (2006.01)
G01N 21/35 (2006.01)
(21) 406327
(22) 2013 11 29
(72) DOLATA MICHAŁ, Dąbrowa (PL)
(73) DOLATA AGNIESZKA ŻWIROWNIA DOLATA-BETON DOLATA,
Dąbrowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania betonu oraz instalacja do realizacji tego
sposobu
B1 (11) 227381
(41) 2015 06 08
(51) B29C 70/88 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 7/06 (2006.01)
(21) 406350
(22) 2013 12 03
(72) MAZUREK PRZEMYSŁAW, Łódź (PL); MOŚCICKI ANDRZEJ,
Łódź (PL)
(73) NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania wzdłużnych profili z tworzywa WPC
i wzdłużny profil z tworzywa WPC
B1 (11) 227144
(41) 2015 05 11
(51) B32B 29/08 (2006.01)
D21F 11/12 (2006.01)
(21) 405892
(22) 2013 11 04
(72) WĘGRZYN PAWEŁ, Zalesie (PL); GIL JERZY, Chełmża (PL)
(73) GIL JERZY FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SEPPA SPÓŁKA
CYWILNA, Chełmża (PL); WĘGRZYN PAWEŁ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SEPPA SPÓŁKA CYWILNA, Zalesie (PL)
(54) Sposób wytwarzania lekkiego wspornika konstrukcyjnego
i lekki wspornik konstrukcyjny
B1 (11) 227216
(41) 2017 01 02
(51) B44D 3/18 (2006.01)
(21) 412957
(22) 2015 06 30
(72) LENIAR RYSZARD, Kraków (PL)
(73) WYTWÓRNIA SZABLONÓW KREŚLARSKICH LENIAR SPÓŁKA
JAWNA LENIAR RYSZARD, LENIAR STANISŁAW, LENIAR JERZY,
Rzeszów (PL)
(54) Przenośna deska kreślarska
B1 (11) 227397
(41) 2013 01 21
(51) B60G 13/08 (2006.01)
F16F 9/32 (2006.01)
(21) 395621
(22) 2011 07 11
(72) KORPUS MAREK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) KORPUS MAREK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(54) Rotacyjny amortyzator hydrauliczny w układzie sprzężenia
hydraulicznego
B1 (11) 227286
(41) 2016 03 29
(51) B60P 1/28 (2006.01)
B62D 21/00 (2006.01)
B62D 53/06 (2006.01)
(21) 409572
(22) 2014 09 23
(72) DROZDEL TOMASZ, Wierzchlas (PL)
(73) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
(54) Profil podtrzymujący skrzynię ładunkową
B1 (11) 227176
(41) 2016 04 11
(51) B60R 9/10 (2006.01)
B60R 9/042 (2006.01)
(21) 409641
(22) 2014 09 29
(72) KORDECKI PIOTR, Wrocław (PL); KORDECKI ZDZISŁAW,
Uraz (PL); ADAMICZKA WŁODZIMIERZ JANUSZ, Kiełczów (PL);
KALINOWICZ KRZYSZTOF, Wrocław (PL)

Nr 11/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(73) KORDECKI PIOTR, Wrocław (PL); KORDECKI ZDZISŁAW,
Uraz (PL); ADAMICZKA WŁODZIMIERZ JANUSZ, Kiełczów (PL);
KALINOWICZ KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(54) Bagażnik samochodowy na rower
B1 (11) 227160
(41) 2014 03 03
(51) B60S 1/32 (2006.01)
(21) 400419
(22) 2012 08 17
(72) RÓD JANUSZ, Kraków (PL); KUROWSKI MICHAŁ, Kraków (PL);
ORZEŁ WOJCIECH, Skawina (PL)
(73) VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina (PL)
(54) Rura do mocowania mechanizmu wycieraków samochodowych
B1 (11) 227266
(41) 2016 07 04
(51) B62D 57/032 (2006.01)
(21) 410718
(22) 2014 12 22
(72) MIKOŁAJCZYK TADEUSZ, Bydgoszcz (PL); MALINOWSKI
TOMASZ, Bydgoszcz (PL); FĄS TOMASZ, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Dwunożny robot kroczący zwłaszcza po schodach
B1 (11) 227185
(41) 2016 08 16
(51) B62H 3/00 (2006.01)
B62H 3/08 (2006.01)
(21) 411265
(22) 2015 02 09
(72) WAŁĘSIAK ROBERT, Poznań (PL)
(73) WAŁĘSIAK ROBERT, Poznań (PL)
(54) Stojak na rowery
B1 (11) 227383
(41) 2015 09 28
(51) B62M 23/02 (2010.01)
B62M 6/90 (2010.01)
(21) 407621
(22) 2014 03 24
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Rower elektryczny
B1 (11) 227261
(41) 2015 01 19
(51) B63C 3/06 (2006.01)
(21) 404647
(22) 2013 07 11
(72) PISKORZ-NAŁĘCKI JERZY WOJCIECH, Szczecin (PL)
(73) PISKORZ-NAŁĘCKI JERZY WOJCIECH, Szczecin (PL)
(54) Urządzenie do wodowania lub przenoszenia z wody na ląd
obiektów pływających
B1 (11) 227193
(41) 2015 07 20
(51) B63H 25/30 (2006.01)
(21) 406801
(22) 2014 01 08
(72) GROSS JERZY, Gdańsk (PL)
(73) HYDROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Maszyna sterowa łopatkowa.
B1 (11) 227360
(41) 2017 06 05
(51) B64G 1/68 (2006.01)
B64G 1/56 (2006.01)
B64G 1/22 (2006.01)
(21) 419298
(22) 2016 10 31
(72) WRONKA KRZYSZTOF, Płock (PL); NOWICKI MACIEJ, Lublin (PL);
LAWERA ROBERT, Krosno (PL); PESZ JERZY, Krosno (PL); WARCHOŁ
KRZYSZTOF, Krosno (PL); NOWICKI KRZYSZTOF, Łężany (PL)
(73) NOWICKI KRZYSZTOF BIURO USŁUG TECHNICZNYCH,
Łężany (PL); WRONKA KRZYSZTOF, Płock (PL)
(54) Satelita do niszczenia mikro i małych obiektów kosmicznych
oraz sposób ich niszczenia
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B1 (11) 227164
(41) 2015 02 02
(51) B65B 65/00 (2006.01)
(21) 404822
(22) 2013 07 24
(72) GRZESZCZYK KONRAD ZBIGNIEW, Radom (PL); ZIOMEK
MICHAŁ, Radom (PL)
(73) SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ
ZIOMEK, Radom (PL)
(54) Regulator synchronizacji zespołów nośników w maszynie sortującej
B1 (11) 227340
(41) 2015 11 23
(51) B65D 19/32 (2006.01)
(21) 408183
(22) 2014 05 12
(72) KUBASIAK TOMASZ, Sucha Beskidzka (PL)
(73) KUBASIAK TOMASZ F.P.U.H. AKCES-PLAST, Sucha Beskidzka (PL)
(54) Paleta transportowo-magazynowa
B1 (11) 227163
(41) 2014 07 07
(51) B65G 25/00 (2006.01)
B65G 19/28 (2006.01)
B65G 21/22 (2006.01)
(21) 402365
(22) 2013 01 04
(72) KEHIAIAN ARMAND, Warszawa (PL); KOZŁOWSKI MAREK,
Warszawa (PL); ZIĘCINA SŁAWOMIR, Ruda Talubska (PL)
(73) SCITEEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Korytarz transportu ścierniwa w komorze obróbki strumieniowo-ściernej oraz sposób przemieszczania zespołu kołowego w komorze obróbki strumieniowo-ściernej mającej korytarz transportu
ścierniwa
B1 (11) 227283
(41) 2014 09 01
(51) B65G 39/14 (2006.01)
(21) 405955
(22) 2013 11 08
(72) KISIELEWSKI WALDEMAR, Ligota Wołczyńska (PL);
GŁADYSIEWICZ LECH, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zestaw górny przenośnika taśmowego
B1 (11) 227284
(41) 2014 09 01
(51) B65G 39/14 (2006.01)
(21) 405956
(22) 2013 11 08
(72) GŁADYSIEWICZ LECH, Wrocław (PL); WOŹNIAK DARIUSZ,
Wrocław (PL); KISIELEWSKI WALDEMAR, Ligota Wołczyńska (PL);
KRÓL ROBERT, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zestaw krążnikowy
B1 (11) 227377
(41) 2015 04 27
(51) B65G 43/02 (2006.01)
(21) 405690
(22) 2013 10 18
(72) MŁYNARCZYK JANUSZ, Wrocław (PL); SAWICKI MATEUSZ,
Wrocław (PL); ZIĘTKOWSKI LESZEK, Wrocław (PL)
(73) KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE,
Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do wykrywania uszkodzeń w taśmie przenośnikowej
B1 (11) 227275
(41) 2016 12 19
(51) B65H 75/38 (2006.01)
B65H 75/42 (2006.01)
E03F 7/10 (2006.01)
E03F 9/00 (2006.01)
A62C 35/20 (2006.01)
(21) 412659
(22) 2015 06 10
(72) KUSIAK MARCIN, Głogów (PL)
(73) DOBROWOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wschowa (PL)
(54) Zwijadło węża, zwłaszcza węża wysokociśnieniowego
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B1 (11) 227374
(41) 2015 04 13
(51) B66B 1/32 (2006.01)
H02P 3/12 (2006.01)
(21) 405493
(22) 2013 09 30
(72) JELONEK MARCIN, Tychy (PL); JELONEK JAN, Chorzów (PL)
(73) ELCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tychy (PL)
(54) Sposób grawitacyjnego opuszczania odhamowanej nadwagi
w górniczych wyciągach szybowych napędzanych silnikiem prądu
stałego
B1 (11) 227280
(41) 2015 12 07
(51) B66F 9/16 (2006.01)
B66F 9/12 (2006.01)
(21) 408410
(22) 2014 06 02
(72) JACKOWIAK WOJCIECH, Plewiska (PL); JAŁYŃSKI JERZY,
Poznań (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) Wózek podnośnikowy do transportu i pozycjonowania ładunków
B1 (11) 227169
(41) 2016 03 14
(51) C01B 17/02 (2006.01)
C04B 28/36 (2006.01)
C08K 3/06 (2006.01)
C07C 47/225 (2006.01)
(21) 409442
(22) 2014 09 10
(72) JANICZEK ANDRZEJ, Łęki (PL)
(73) MYSŁOWSKI WŁODZIMIERZ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób wytwarzania chemicznego kompleksu aktywnego
3,4-cyklo(3,4-cyklo-2-penten) 3-heptanalu
B1 (11) 227369
(41) 2014 01 20
(51) C01B 25/01 (2006.01)
C12M 1/02 (2006.01)
C12P 1/04 (2006.01)
(21) 405031
(22) 2013 08 08
(72) WYCISZKIEWICZ MAŁGORZATA, Wrocław (PL); SAEID
AGNIESZKA, Jastrzębie Zdrój (PL); CHOJNACKA KATARZYNA,
Gajków (PL); GÓRECKI HENRYK, Kamieniec Wrocławski (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ do hodowania mikroorganizmów
B1 (11) 227287
(41) 2014 06 23
(51) C05G 3/10 (2006.01)
C05C 1/02 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 402056
(22) 2012 12 14
(72) KOZIOŁ BOLESŁAW, Puławy (PL); ROBAK IZABELA, Chorzów (PL);
KUBOSZ GRZEGORZ, Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło (PL)
(54) Preparat do kondycjonowania nawozów mineralnych, zwłaszcza nawozów wysokoazotowych i wieloskładnikowych
B1 (11) 227300
(41) 2016 01 18
(51) C07B 41/04 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/02 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 408873
(22) 2014 07 16
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA,
Czaplinek (PL); SOKALSKA EWA, Boleszkowice (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania eteru allilowo-glicydolowego

Nr 11/2017

B1 (11) 227170
(41) 2016 01 18
(51) C07B 41/04 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/02 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 408874
(22) 2014 07 16
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA,
Czaplinek (PL); SOKALSKA EWA, Boleszkowice (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania eteru diglicydolowego
B1 (11) 227247
(41) 2016 12 05
(51) C07B 63/00 (2006.01)
B01D 15/04 (2006.01)
B01D 11/04 (2006.01)
C08G 65/00 (2006.01)
(21) 412532
(22) 2015 05 29
(72) RATAJCZAK WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); PORĘBSKI
TADEUSZ, Warszawa (PL); PAJER TOMASZ, Żyrardów (PL); PLESNAR
MAREK, Warszawa (PL); WIELGOSZ ZBIGNIEW, Warszawa (PL);
STASIŃSKI JANUSZ, Warszawa (PL); TALMA-PIWOWAR MARZENA,
Warszawa (PL); POLARCZYK KATARZYNA, Józefów (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób regeneracji rozpuszczalników z produkcji poli(tlenku
fenylenu) w układzie rozpuszczalnik/nierozpuszczalnik
B1 (11) 227200
(41) 2015 12 07
(51) C07C 1/20 (2006.01)
C10L 1/06 (2006.01)
(21) 408327
(22) 2014 05 26
(72) DZIUGAN PIOTR, Zgierz (PL); KAMIŃSKI ZBIGNIEW, Łódź (PL);
KARSKI STANISŁAW, Łódź (PL); KOLESIŃSKA BEATA, Łódź (PL);
WITOŃSKA IZABELA, Łódź (PL); JASTRZĄBEK KONRAD, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Katalityczny sposób wytwarzania biokomponentu paliwowego
z bioetanolu
B1 (11) 227244
(41) 2016 12 05
(51) C07C 29/60 (2006.01)
C07C 31/20 (2006.01)
B01J 23/72 (2006.01)
(21) 412438
(22) 2015 05 22
(72) GÓRSKA AGNIESZKA, Żyrardów (PL); BRZOZOWSKI ROBERT,
Brwinów (PL); SŁONECKI STEFAN, Pruszków (PL); KIJEŃSKI JACEK,
Warszawa (PL); MIGDAŁ ANTONI, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania 1,3-propanodiolu przez hydrogenolizę
gliceryny
B1 (11) 227302
(41) 2016 08 16
(51) C07C 35/18 (2006.01)
C07C 29/48 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
(21) 411146
(22) 2015 02 09
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ
BEATA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA, Czaplinek (PL); MŁODZIK
JACEK, Borowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania alkoholu perillowego
B1 (11) 227248
(51) C07C 37/16 (2006.01)
C07C 37/14 (2006.01)

(41) 2017 01 02
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C07C 39/07 (2006.01)
B01J 23/86 (2006.01)
(21) 412777
(22) 2015 06 19
(72) SZARLIK STEFAN, Blizne Łaszczyńskiego (PL); ŁYSIK PAWEŁ,
Warszawa (PL); GÓRSKA AGNIESZKA, Żyrardów (PL); KRAKOWIAK
JOANNA, Warszawa (PL); WIELGOSZ ZBIGNIEW, Warszawa (PL);
STASIŃSKI JANUSZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania 2,6-dimetylofenolu
B1 (11) 227419
(41) 2016 04 25
(51) C07C 41/38 (2006.01)
C07C 43/11 (2006.01)
(21) 409865
(22) 2014 10 20
(72) MARCIŃSKI MAREK, Kędzierzyn-Koźle (PL); PABIASZ
STANISŁAW, Dziergowice (PL); MOSIO-MOSIEWSKI MAREK,
Kędzierzyn-Koźle (PL); ŻÓŁTAŃSKI ANTONI, Kędzierzyn-Koźle (PL);
WASZCZYK KRZYSZTOF, Kędzierzyn-Koźle (PL); MURLOWSKI JÓZEF,
Raszowa (PL); KOCOŃ SŁAWOMIR, Kędzierzyn-Koźle (PL); URBANIK
ANTONI, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) ICSO CHEMICAL PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób oczyszczania dieterów metylowych glikoli polioksyalkilenowych
B1 (11) 227240
(41) 2016 11 21
(51) C07C 51/16 (2006.01)
C07C 53/08 (2006.01)
B01J 23/52 (2006.01)
(21) 412262
(22) 2015 05 07
(72) KAPKOWSKI MACIEJ, Przyrów (PL); POPIEL JUDYTA,
Zawiercie (PL); SŁOTA MONIKA, Barwice (PL); POLAŃSKI
JAROSŁAW, Katowice (PL); BOGOCZ JACEK, Suszec (PL); CZERNY
KAMILA, Kietrz (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób utylizacji alkoholi monohydroksylowych do kwasu
octowego
B1 (11) 227241
(41) 2016 11 21
(51) C07C 51/16 (2006.01)
C07C 53/08 (2006.01)
B01J 23/52 (2006.01)
(21) 412263
(22) 2015 05 07
(72) KAPKOWSKI MACIEJ, Przyrów (PL); POPIEL JUDYTA,
Zawiercie (PL); SŁOTA MONIKA, Barwice (PL); POLAŃSKI
JAROSŁAW, Katowice (PL); BOGOCZ JACEK, Suszec (PL); CZERNY
KAMILA, Kietrz (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób utylizacji alkoholi dihydroksylowych do kwasu octowego
B1 (11) 227246
(41) 2016 12 05
(51) C07C 51/21 (2006.01)
C07C 57/045 (2006.01)
C07C 45/34 (2006.01)
(21) 412440
(22) 2015 05 22
(72) LEWICKA LIDIA, Warszawa (PL); KALISZ DOROTA,
Warszawa (PL); MIGDAŁ ANTONI, Warszawa (PL); PLESNAR MAREK,
Warszawa (PL); KĘDZIORA ANDRZEJ, Żyrzyn (PL); DĄBROWSKI
ZBIGNIEW, Wydminy (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania kwasu akrylowego przez utlenianie akroleiny
B1 (11) 227277
(51) C07C 51/48 (2006.01)

(41) 2015 10 12

3905

C07C 35/08 (2006.01)
C07C 49/303 (2006.01)
(21) 407794
(22) 2014 04 04
(72) MALINOWSKI TOMASZ, Tarnów (PL); GRUSZKA MATEUSZ,
Tarnów (PL); GAWRON WIESŁAW, Zalasowa (PL); MACISZEWSKI
LESZEK, Tarnów (PL); WAIS JAN, Tarnów (PL); SOLAKIEWICZ JACEK,
Tarnów (PL); SIEŃSKI ROMAN, Tarnów (PL); BYSIEK DOMINIK,
Tarnów (PL); RYGIEL STANISŁAW, Tarnów (PL)
(73) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(54) Sposób wydzielania mieszaniny kwasów jedno i dwukarboksylowych z produktu utleniania cykloheksanu
B1 (11) 227269
(41) 2016 12 05
(51) C07C 67/08 (2006.01)
B01J 31/38 (2006.01)
(21) 412468
(22) 2015 05 25
(72) NOWICKI JANUSZ, Kędzierzyn-Koźle (PL); STAŃCZYK
DOROTA, Kędzierzyn-Kożle (PL); MOSIO-MOSIEWSKI JAN,
Kędzierzyn-Koźle (PL); NOSAL HANNA, Jastrzębie-Zdrój (PL);
WARZAŁA MAREK, Łęg Tarnowski (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania estrów kwasów tłuszczowych i wyższych
polioli
B1 (11) 227271
(41) 2016 12 19
(51) C07C 209/60 (2006.01)
C07C 211/51 (2006.01)
(21) 412763
(22) 2015 06 18
(72) IŁOWSKA JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); BERESKA
BARTŁOMIEJ, Gliwice (PL); SZMATOŁA MICHAŁ, Katowice
(PL); BERESKA AGNIESZKA, Gliwice (PL); GRABOWSKI RAFAŁ,
Siemianowice Śląskie (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
GURGACZ WOJCIECH, Krosno (PL); MEISSNER NATALIA, Łódź (PL);
JANKOWSKA BARBARA, Nowa Wieś (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA , Oświęcim (PL)
(54) Sposób otrzymywania niepodstawionych i podstawionych N,N’-diarylo-p-fenylenodiamin.
B1 (11) 227272
(41) 2016 12 19
(51) C07C 209/60 (2006.01)
C07C 211/51 (2006.01)
(21) 412764
(22) 2015 06 18
(72) IŁOWSKA JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); BERESKA
BARTŁOMIEJ, Gliwice (PL); SZMATOŁA MICHAŁ, Katowice
(PL); BERESKA AGNIESZKA, Gliwice (PL); GRABOWSKI RAFAŁ,
Siemianowice Śląskie (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
GURGACZ WOJCIECH, Krosno (PL); MEISSNER NATALIA, Łódź (PL);
JANKOWSKA BARBARA, Nowa Wieś (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA , Oświęcim (PL)
(54) Sposób otrzymywania niepodstawionych i podstawionych N,N’-diarylo-p-fenylenodiamin.
B1 (11) 227273
(41) 2016 12 19
(51) C07C 209/60 (2006.01)
C07C 211/51 (2006.01)
(21) 412765
(22) 2015 06 18
(72) IŁOWSKA JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); BERESKA
BARTŁOMIEJ, Gliwice (PL); SZMATOŁA MICHAŁ, Katowice
(PL); BERESKA AGNIESZKA, Gliwice (PL); GRABOWSKI RAFAŁ,
Siemianowice Śląskie (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
GURGACZ WOJCIECH, Krosno (PL); MEISSNER NATALIA, Łódź (PL);
JANKOWSKA BARBARA, Nowa Wieś (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA , Oświęcim (PL)
(54) Sposób otrzymywania niepodstawionych i podstawionych N,N’-diarylo-p-fenylenodiamin.
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B1 (11) 227245
(41) 2016 12 05
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 412439
(22) 2015 05 22
(72) WIŚNIEWSKA ANNA, Warszawa (PL); DĄBROWSKI ZBIGNIEW,
Wydminy (PL); LIPIŃSKI PIOTR, Warszawa (PL); MICHALCZYK
ALICJA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Nowe związki o właściwościach biobójczych i sposób ich wytwarzania
B1 (11) 227238
(41) 2016 09 12
(51) C07C 249/04 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
C07C 251/32 (2006.01)
(21) 411433
(22) 2015 03 02
(72) BUJNOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); SYNORADZKI
LUDWIK, Warszawa (PL); WISIALSKI JERZY, Warszawa (PL);
KRÓLIKOWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); BORDZIŁOWSKI JACEK
, Gdańsk (PL); KOZIOROWSKI MARCIN, Warszawa (PL); ZADROŻNY
ROMAN, Warszawa (PL); JERZAK ANNA, Warszawa (PL); DZIENIS
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania 5-alkilosalicylaldoksymów i zastosowanie
B1 (11) 227254
(41) 2017 01 30
(51) C07C 253/20 (2006.01)
C07C 255/51 (2006.01)
(21) 413157
(22) 2015 07 16
(72) BORUSZCZAK ZYGMUNT, Łódź (PL); MARZEC ANNA,
Ruczynów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania 4-chloroftalonitrylu
B1 (11) 227270
(41) 2016 12 19
(51) C07C 253/30 (2006.01)
C07C 255/35 (2006.01)
(21) 412703
(22) 2015 06 12
(72) ŁAPCZUK-KRYGIER AGNIESZKA, Kraków (PL); DRESLER EWA,
Zdzieszowice (PL); JASIŃSKI RADOMIR, Bochnia (PL); KULESZA
RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); KĄCKA AGNIESZKA, Kraków (PL);
FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania (E)-2-(4-dimetyloamino)-fenylo-1-cyjano-1-nitroetenu
B1 (11) 227306
(41) 2017 01 30
(51) C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 413145
(22) 2015 07 17
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA,
Czaplinek (PL); MIĄDLICKI PIOTR, Stargard Szczeciński (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób epoksydacji limonenu
B1 (11) 227305
(41) 2016 12 19
(51) C07D 301/19 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
(21) 412605
(22) 2015 06 09
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ
BEATA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA, Czaplinek (PL); MŁODZIK
JACEK, Borowo (PL)
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób epoksydacji limonenu
B1 (11) 227380
(41) 2015 05 11
(51) C07D 309/12 (2006.01)
A23L 27/29 (2016.01)
A61K 8/33 (2006.01)
(21) 405976
(22) 2013 11 08
(72) JABŁOŃSKA ANETA, Sobótka-Kolonia (PL); KULA JÓZEF,
Łodź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Pochodna karenowo-tetrahydropiranowa
B1 (11) 227294
(41) 2005 02 21
(51) C07D 323/02 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
A61K 31/357 (2006.01)
A61P 33/06 (2006.01)
(21) 369644
(22) 2004 08 18
(30) 10/642,721
2003 08 18
US
(72) VENNERSTROM JONATHAN L., Omaha (US); TANG YUANQING,
Omaha (US); CHOLLET JACQUES, Bazylea (CH); DONG YUXIANG,
Omaha (US); MATILE HUGUES, Bazylea (CH); PADMANILAYAM
MANIYAN, Omaha (US); CHARMAN WILLIAM N., Parkville (AU);
YATENDRA KUMAR, Aurangabad (IN); GYAN CHAND YADAV,
Ghaziabad (IN)
(73) MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE, Meyrin (CH)
(54) Spiro-lub dispiro-1,2,4-trioksolan, kompozycja farmaceutyczna
zawierająca ten związek i zastosowanie związku
B1 (11) 227295
(41) 2006 03 06
(51) C07D 407/12 (2006.01)
C07D 239/47 (2006.01)
C07D 239/48 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
(21) 378136
(22) 2004 02 20
(30) 03100411.2
2003 02 20
EP
60/475,012
2003 06 02
US
(86) 2004 02 20
PCT/EP04/50177
(87) 2004 09 02
WO04/074262
(72) GUILLEMONT JERÔME EMILE GEORGES, Andé (FR); PASQUIER
ELISABETH THERESE JEANNE, Val de Reuil (FR); HEERES JAN,
Vosselaar (BE); HERTOGS KURT, Nieuwpoort (BE); BETTENS EVA,
Zoersel (BE); LEWI PAULUS JOANNES, Turnhout (BE); DE JONGE
MARC RENÉ, Tilburg (NL); KOYMANS LUCIEN MARIA HENRICUS,
Retie (BE); DAEYAERT FREDERIK FRANS DESIRÉ, Beerse (BE);
VINKERS HENDRIK MAARTEN, Antwerpia (BE); JANSSEN PAUL
ADRIAAN JAN, Vosselaar (BE)
(73) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC, Little Island (IE)
(54) Pochodna pirymidyny hamująca replikację wirusa HIV
B1 (11) 227264
(41) 2015 08 31
(51) C07D 471/04 (2006.01)
A61K 31/4375 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 407259
(22) 2014 02 20
(72) WÓJCICKA ANNA, Brzezinka Średzka (PL); WAGNER EDWIN,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 8-Etoksy-6-fenylo-4-hydroksy-3-(1,3,4-oksadiazol-2-ilo)-2H-2,7naftyrydyn-1-on o aktywności antyproliferacyjnej in vitro i sposób
jego wytwarzania oraz zastosowanie
B1 (11) 227322
(51) C07D 471/04 (2006.01)

(41) 2015 12 07
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(21) 408405
(22) 2014 06 02
(72) MIRONIUK-PUCHALSKA EWA, Dębe Wielkie (PL); SAS
WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymania nowej pochodnej (2R,7R,8R,9R,10R,10(a)
R)-dekahydropirydo[1,2-a]azepino-2,7,8,9,10-pentaolu
B1 (11) 227162
(41) 2014 05 12
(51) C07D 487/04 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C09B 57/00 (2006.01)
(21) 401473
(22) 2012 11 05
(72) GRYKO DANIEL T., Warszawa (PL); JANIGA ANITA, Włosienica (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ,
Warszawa (PL)
(54) Nowe, silnie fluorescencyjne substancje heterocykliczne i sposób ich otrzymywania
B1 (11) 227393
(41) 2016 03 14
(51) C07D 487/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 409456
(22) 2014 09 10
(72) ALETAŃSKA-KOZAK MONIKA, Lublin (PL); KUPRYCIUK DANIEL,
Lublin (PL); MATOSIUK DARIUSZ, Lublin (PL); KOSIKOWSKA
URSZULA, Lublin (PL); MALM ANNA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób otrzymywania pochodnych 7-podstawionych-2,5,6,7-tetrahydro-3H-imidazo[2,1-c][1,2,4]triazolo-3-tionów
B1 (11) 227368
(41) 2015 02 02
(51) C07F 1/10 (2006.01)
C08G 79/00 (2006.01)
B01J 31/12 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
(21) 404949
(22) 2013 08 01
(72) PATRONIAK VIOLETTA, Koziegłowy (PL); WAŁĘSA-CHORAB
MONIKA, Dzielice (PL); MARCINKOWSKI DAMIAN,
Murowana Goślina (PL); MICHALKIEWICZ BEATA, Szczecin (PL);
KĄDZIOŁKA GRZEGORZ, Szczecin (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL); ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Nowy polimerowy kompleks srebra sposób jego otrzymywania
i zastosowanie
B1 (11) 227312
(41) 2016 07 18
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 414526
(22) 2015 10 26
(72) CZARNECKA MARTA, Lubin (PL); GLISZCZYŃSKA ANNA,
Wrocław (PL); WAWRZEŃCZYK CZESŁAW, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1,2-Diweratroilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób
jej otrzymywania
B1 (11) 227317
(41) 2016 07 18
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 414880
(22) 2015 11 23
(72) CZARNECKA MARTA, Lubin (PL); GLISZCZYŃSKA ANNA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 1-Palmitoilo-2-weratroilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób
jej otrzymywania
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B1 (11) 227313
(41) 2016 08 01
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 415744
(22) 2016 01 11
(72) CZARNECKA MARTA, Lubin (PL); GLISZCZYŃSKA ANNA,
Wrocław (PL); ŚWITALSKA MARTA, Trzebnica (PL); WIETRZYK
JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1-Anyżoilo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób
jej otrzymywania
B1 (11) 227314
(41) 2016 08 01
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 415745
(22) 2016 01 11
(72) CZARNECKA MARTA, Lubin (PL); GLISZCZYŃSKA ANNA,
Wrocław (PL); ŚWITALSKA MARTA, Trzebnica (PL); WIETRZYK
JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1-Weratroilo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób
jej otrzymywania
B1 (11) 227315
(41) 2016 08 01
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 415805
(22) 2016 01 15
(72) CZARNECKA MARTA, Lubin (PL); GLISZCZYŃSKA ANNA,
Wrocław (PL); ŚWITALSKA MARTA, Trzebnica (PL); WIETRZYK
JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1-Weratroilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
B1 (11) 227316
(41) 2016 08 01
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 415806
(22) 2016 01 15
(72) CZARNECKA MARTA, Lubin (PL); GLISZCZYŃSKA ANNA,
Wrocław (PL); ŚWITALSKA MARTA, Trzebnica (PL); WIETRZYK
JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1-Anyżoilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób
jej otrzymywania
B1 (11) 227335
(41) 2017 02 27
(51) C07H 15/04 (2006.01)
C07C 59/70 (2006.01)
(21) 413612
(22) 2015 08 21
(72) CHROBOK ANNA, Zbrosławice (PL); ERFURT KAROL,
Przegędza (PL); CZERNIAK KAMIL, Sompolno (PL);
MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL); PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Ciecze jonowe z kationem N-[2-(2,3,4,6-tetra-O-acetylo-β-Dglukopiranozyloksy)etylo]-N,N,N-alkilodimetyloamoniowym i anionem (2,4-dichlorofenoksy)octanowym i sposób ich otrzymywania
B1 (11) 227201
(41) 2016 05 09
(51) C07K 16/02 (2006.01)
C07K 16/12 (2006.01)
A61K 39/40 (2006.01)
(21) 409845
(22) 2014 10 27
(72) SIEŃCZYK MARCIN, Wrocław (PL); ŁUPICKA-SŁOWIK
AGNIESZKA, Milicz (PL); GRZYWA RENATA, Wrocław (PL); WALCZAK
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MACIEJ, Wrocław (PL); BOBREK KAMILA, Łaziska Górne (PL);
ŁASZCZYK MAGDALENA, Bogatynia (PL); ŁĘCKA MARIA,
Wrocław (PL); SKOREŃSKI MARCIN, Jelcz-Laskowice (PL);
OLEKSYSZYN JÓZEF, Siechnice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Przeciwciała poliklonalne klasy IgY specyficzne wobec peptydowego składnika ściany komórkowej bakterii oraz ich zastosowanie

(72) PLICHTA ANDRZEJ, Warszawa (PL); FLORIAŃCZYK ZBIGNIEW,
Piastów (PL); LISOWSKA PAULINA, Piastów (PL); MACIOS KAMIL,
Mińsk Mazowiecki (PL); JASKULSKI TOMASZ, Pruszków (PL);
KUNDYS ANNA, Pyrzyce (PL); FRYDRYCH ANITA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Reaktywny modyfikator poli(kwasu mlekowego) i sposób wytwarzania reaktywnego modyfikatora poli(kwasu mlekowego)

B1 (11) 227331
(41) 2016 06 06
(51) C08F 2/20 (2006.01)
B32B 21/02 (2006.01)
B01J 20/28 (2006.01)
(21) 410317
(22) 2014 11 29
(72) PALUTKIEWICZ PAWEŁ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania wielkogabarytowych wyrobów z materiału porowatego

B1 (11) 227239
(41) 2015 12 07
(51) C08G 65/02 (2006.01)
C08G 65/12 (2006.01)
C08G 75/08 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
(21) 411773
(22) 2015 03 27
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GROBELNY ZBIGNIEW,
Katowice (PL); FLAK TOMASZ, Wojkowice (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); JUREK-SULIGA JUSTYNA, Chrzanów (PL); ŁĘŻNIAK
MARTA, Dąbrowa Górnicza (PL); SKRZECZYNA KINGA, Psary-Kąty (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania fotoluminescencyjnych polieterów i politioeterów

B1 (11) 227321
(41) 2014 12 08
(51) C08F 2/48 (2006.01)
G03F 7/00 (2006.01)
C08G 63/688 (2006.01)
C04B 35/634 (2006.01)
(21) 404084
(22) 2013 05 27
(72) FALKOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); SZAFRAN MIKOŁAJ,
Piaseczno (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Fotoutwardzalna masa ceramiczna oraz sposób otrzymywania
masy
B1 (11) 227299
(41) 2015 11 09
(51) C08G 59/40 (2006.01)
C08G 59/56 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
(21) 408138
(22) 2014 05 08
(72) SPYCHAJ TADEUSZ, Szczecin (PL); MĄKA HONORATA,
Świdwin (PL); SIKORSKI WOJCIECH, Międzyrzecz (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania utwardzacza kompozycji epoksydowych,
utwardzacz kompozycji epoksydowych i kompozycja epoksydowa
o wydłużonym czasie życia
B1 (11) 227149
(41) 2015 11 23
(51) C08G 61/12 (2006.01)
C08G 79/08 (2006.01)
C08F 34/04 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
(21) 408290
(22) 2014 05 22
(72) DĄBROWSKI MARCIN, Warszawa (PL); SHARMA PIYUSH
SINDHU, Warszawa (PL); NOWORYTA KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
ADAMKIEWICZ WITOLD, Ciechanów (PL); ISKIERKO ZOFIA,
Warszawa (PL); HEIM MATTHIAS, Sachsen (DE); KUHN ALEXANDER,
Guillac (FR); KUTNER WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Warstwy rozpoznających polimerów przewodzących wytworzonych metodą wdrukowywania molekularnego i sposób ich otrzymywania, jak również ich zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania D-i L-arabitolu
B1 (11) 227237
(51) C08G 63/66 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08F 283/02 (2006.01)
(21) 408461

(41) 2015 12 07

(22) 2014 06 06

B1 (11) 227373
(41) 2016 04 11
(51) C08G 75/00 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
(21) 409656
(22) 2014 09 30
(72) HUYNH TAN-PHAT, Warszawa (PL); WOJNAROWICZ
AGNIESZKA, Warszawa (PL); MAJKA ALINA, Skierniewice (PL);
WOŹNICKI PIOTR, Sierpc (PL); BOROWICZ PAWEŁ, Warszawa (PL);
D’SOUZA FRANCIS, Flower Mound (US); KUTNER WŁODZIMIERZ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Nowy przewodzący bisbitiofenowy polimer molekularnie
wdrukowany za pomocą 2,4,6-trinitrofenolu, sposób jego przygotowania oraz jego zastosowanie do selektywnego wykrywania i/lub
oznaczania nitroaromatycznych związków wybuchowych metodą
spektroskopii fluorescencyjnej
B1 (11) 227330
(41) 2016 06 06
(51) C08J 9/228 (2006.01)
C08J 9/28 (2006.01)
(21) 410316
(22) 2014 11 29
(72) PALUTKIEWICZ PAWEŁ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobów kształtowych z materiału porowatego
B1 (11) 227207
(41) 2016 05 09
(51) C08K 3/08 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
(21) 410126
(22) 2014 11 08
(72) BANACH MARCIN, Górka Stogniowska (PL); PULIT-PROCIAK
JOLANTA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania zawiesiny nanocząstek chitozan-srebro
i nanokompozytu chitozan-srebro
B1 (11) 227181
(41) 2013 05 27
(51) C09D 133/00 (2006.01)
C09D 133/04 (2006.01)
C09D 15/00 (2006.01)
(21) 397065
(22) 2011 11 21
(72) MAJ PAWEŁ, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(73) MAJ PAWEŁ-FROST, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(54) Wodna lakiero-szpachla
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B1 (11) 227274
(41) 2017 01 30
(51) C09K 3/16 (2006.01)
C08K 5/17 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
(21) 413161
(22) 2015 07 16
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); KĘDZIA ILONA, Ostrów Wielkopolski (PL);
KULIGOWSKI JAN, Wielka Nieszawka (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Zastosowanie cieczy jonowych z kationem benzetoniowym
jako środek antyelektrostatyczny
B1 (11) 227385
(41) 2015 10 12
(51) C09K 3/18 (2006.01)
B01F 17/00 (2006.01)
B01F 17/16 (2006.01)
C09D 191/00 (2006.01)
C08K 5/01 (2006.01)
(21) 407848
(22) 2014 04 09
(72) WASILIK CECYLIA, Zielona Góra (PL); WASILIK WALDEMAR,
Zielona Góra (PL)
(73) WASILIK CECYLIA WALPAR, Zielona Góra (PL)
(54) Mikroemulsja parafinowo-wodna i sposób otrzymywania mikroemulsji parafinowo-wodnej
B1 (11) 227281
(41) 2017 01 16
(51) C09K 11/55 (2006.01)
C09K 11/64 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
(62) 400559
(21) 417638
(22) 2012 08 29
(72) DEREŃ PRZEMYSŁAW JACEK, Wrocław (PL); PĄZIK ROBERT,
Opole (PL); MALESZKA-BAGIŃSKA KINGA MARIA, Milicz (PL);
STEFAŃSKA DAGMARA, Wrocław (PL); WALERCZYK WIKTORIA,
Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania związków spinelowych o wysokiej intensywności emisji i ich zastosowanie
B1 (11) 227242
(41) 2016 10 10
(51) C09K 11/61 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
(21) 411831
(22) 2015 03 31
(72) KASZEWSKI JAROSŁAW, Złocieniec (PL); GODLEWSKI MAREK,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania luminoforu świecącego na biało oraz
luminofor świecący na biało
B1 (11) 227243
(41) 2016 10 10
(51) C09K 11/61 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
(21) 411832
(22) 2015 03 31
(72) KASZEWSKI JAROSŁAW, Złocieniec (PL); GODLEWSKI MAREK,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania luminoforu ze związków chemicznych
zawierających cyrkon oraz luminofor o wzmocnionej intensywności
świecenia
B1 (11) 227406
(51) C09K 11/85 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
F21K 2/00 (2006.01)
(21) 403709

(41) 2014 11 10

(22) 2013 04 29
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(72) CICHOS JAKUB, Oława (PL); KARBOWIAK MIROSŁAW, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Luminescencyjny materiał hybrydowy, sposób jego otrzymywania i zastosowanie.
B1 (11) 227235
(41) 2016 08 29
(51) C09K 17/16 (2006.01)
B09C 1/08 (2006.01)
(21) 411385
(22) 2015 02 25
(72) KACPRZAK MAŁGORZATA, Koziegłówki (PL); FIJAŁKOWSKI
KRZYSZTOF, Częstochowa (PL); NECZAJ EWA, Herby (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania biopreparatu do remediacji gleb skażonych metalami ciężkimi
B1 (11) 227338
(41) 2015 01 19
(51) C10B 53/02 (2006.01)
C10B 1/06 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
(21) 404683
(22) 2013 07 12
(72) GŁADKI JAN, Sędziszów (PL)
(73) FLUID SPÓŁKA AKCYJNA, Sędziszów (PL)
(54) Sposób przetwarzania biomas w paliwo odnawialne i urządzenie do przetwarzania biomas w paliwo odnawialne
B1 (11) 227318
(41) 2014 11 10
(51) C10J 3/02 (2006.01)
(21) 403803
(22) 2013 05 08
(72) BUTLEWSKI KRYSTIAN, Poznań (PL); GOLIMOWSKI WOJCIECH,
Poznań (PL); MYCZKO ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Sposób uzyskiwania energii elektrycznej z biomasy w rolniczej
elektrociepłowni
B1 (11) 227133
(41) 2015 01 19
(51) C10J 3/06 (2006.01)
(21) 404586
(22) 2013 07 06
(72) JEWULSKI JANUSZ, Warszawa (PL); ILMURZYŃSKA JANINA,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ reaktora do wytwarzania gazu o wysokiej zawartości tlenku węgla ze zgazowania paliw stałych zawierających
węgiel zwłaszcza ze zgazowania węgla kamiennego, brunatnego,
karbonizatów, biomasy lub odpadów energetycznych
B1 (11) 227319
(41) 2014 10 27
(51) C10M 175/02 (2006.01)
(21) 403539
(22) 2013 04 15
(72) WIATER ANDRZEJ, Rzeszów (PL)
(73) BBT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób odwadniania i oczyszczania przepracowanych olejów
przemysłowych oraz zestaw urządzeń do stosowania tego sposobu
B1 (11) 227324
(41) 2015 01 05
(51) C10M 175/02 (2006.01)
(21) 404522
(22) 2013 07 01
(72) TERPIŁOWSKI KONRAD, Piaski (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Sposób oczyszczania przepracowanych olejów smarowych
B1 (11) 227424
(41) 2016 06 20
(51) C11B 1/10 (2006.01)
C11B 1/04 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
(21) 410663
(22) 2014 12 19
(72) RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KOZŁOWSKI KAZIMIERZ,
Puławy (PL); DOBRZYŃSKA-INGER AGNIESZKA, Puławy (PL);
KOSTRZEWA DOROTA, Puławy (PL)
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(73) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób równoczesnego ekstrahowania i frakcjonowania olejów
roślinnych ditlenkiem węgla
B1 (11) 227404
(41) 2013 02 18
(51) C12M 1/107 (2006.01)
(21) 395860
(22) 2011 08 04
(72) KRYŁOWICZ ADAM, Zamość (PL); USIDUS JANUSZ, Zamość (PL);
CHMIELEWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); CHRZANOWSKI KAZIMIERZ,
Zamość (PL)
(73) KRYŁOWICZ ADAM, Zamość (PL); USIDUS JANUSZ, Zamość (PL);
CHRZANOWSKI KAZIMIERZ, Zamość (PL); INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI
JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ transportu i mieszania zawiesiny biomasy w hydrolizerze i w fermentorze
B1 (11) 227370
(41) 2014 06 09
(51) C12N 15/115 (2010.01)
A61K 31/711 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 405115
(22) 2013 08 22
(72) DUBIN GRZEGORZ, Kraków (PL); PĘCAK ALEKSANDRA,
Wadowice (PL); MALICKI STANISŁAW, Gawłuszowice (PL);
MAJEWSKI PAWEŁ, Pole (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Aptamery posiadające powinowactwo do białka MDM2,
ich kompozycje oraz zastosowanie
B1 (11) 227253
(41) 2016 12 05
(51) C12P 7/18 (2006.01)
C12R 1/10 (2006.01)
(21) 412465
(22) 2015 05 25
(72) BIAŁKOWSKA ANETA, Łódź (PL); GROMEK EWA, Łódź (PL);
KALINOWSKA HALINA, Łódź (PL); KUBIK CELINA, Łódź (PL); SIKORA
BARBARA, Łódź (PL); SZCZĘSNA-ANTCZAK MIROSŁAWA, Łódź (PL);
TURKIEWICZ MARIANNA, Łódź (PL); JĘDRZEJCZAK-KRZEPTOWSKA
MARZENA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania 2,3-butanodiolu
B1 (11) 227208
(41) 2017 01 02
(51) C12P 7/22 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
(21) 412983
(22) 2015 07 01
(72) CHREPTOWICZ KAROLINA, Warszawa (PL); GŁÓWCZYK-ZUBEK
JOANNA, Warszawa (PL); MIERZEJEWSKA JOLANTA, Warszawa
(PL); WIELECHOWSKA MONIKA, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania naturalnego 2-fenyloetanolu
B1 (11) 227310
(41) 2017 03 27
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 413953
(22) 2015 09 14
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
B1 (11) 227311
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 413954

(41) 2017 03 27

(22) 2015 09 14
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(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
B1 (11) 227252
(41) 2016 11 07
(51) C12P 19/00 (2006.01)
C07H 3/06 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 412235
(22) 2015 05 05
(72) BIELECKI STANISŁAW, Łódź (PL); KUBIK CELINA, Łódź (PL); SIKORA
BARBARA, Łódź (PL); PIASECKA-CHUDZIK KATARZYNA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania mieszaniny fruktooligosacharydów
B1 (11) 227396
(41) 2015 11 09
(51) C22B 1/02 (2006.01)
C22B 15/00 (2006.01)
(21) 408341
(22) 2014 05 27
(72) GIZICKI STEFAN, Gliwice (PL); CZERNECKI JÓZEF, Gliwice (PL);
MICZKOWSKI ZDZISŁAW, Gliwice (PL); KRAWIEC GRZEGORZ,
Zabrze (PL); OTKAŁA ANNA, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób obróbki przygotowawczej wsadu koncentratu miedzi
do procesu zawiesinowego
B1 (11) 227426
(41) 2016 10 10
(51) C22B 3/00 (2006.01)
C22B 19/00 (2006.01)
C01G 9/00 (2006.01)
C07F 3/06 (2006.01)
(21) 411842
(22) 2015 03 31
(72) WITT KATARZYNA, Bydgoszcz (PL); RADZYMIŃSKA-LENARCIK
ELŻBIETA, Bydgoszcz (PL); EITNER KRYSTIAN, Bogdanowo (PL);
URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób odzyskiwania metali, zwłaszcza cynku, z kwaśnych
roztworów odpadowych
B1 (11) 227192
(41) 2015 06 22
(51) C23C 14/00 (2006.01)
C23C 14/22 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
C23C 14/54 (2006.01)
C23C 14/56 (2006.01)
(21) 406491
(22) 2013 12 13
(72) BRYK JERZY, Mielec (PL); MAZUR ŁUKASZ, Mielec (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZE CLEAR AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Sposób magnetronowego nanoszenia powłok, zwłaszcza
na elementy kompozytowe oraz układ do magnetronowego nanoszenia powłok, zwłaszcza na elementy kompozytowe
B1 (11) 227395
(41) 2014 01 07
(51) C30B 7/02 (2006.01)
H01L 31/036 (2006.01)
(21) 399775
(22) 2012 07 03
(72) ĆWIKIEL KRZYSZTOF, Katowice (PL); NOWAK KRZYSZTOF,
Mysłowice (PL); SUŁKOWSKI WIESŁAW, Katowice (PL); ZIOŁO
JERZY, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania piro-i piezoelektrycznych monokryształów z rodziny trójglicynowych o pokroju płytkowym
B1 (11) 227153
(51) D05B 47/02 (2006.01)

(41) 2011 01 03
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(21) 388339
(22) 2009 06 22
(72) POLIŃSKI ZBIGNIEW, Zgierz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Naprężacz nici igłowej w maszynie szwalniczej ściegu czółenkowego
B1 (11) 227156
(41) 2013 01 21
(51) D06M 11/00 (2006.01)
(21) 395680
(22) 2011 07 18
(72) BRZEZIŃSKI STEFAN, Łódź (PL); MALINOWSKA GRAŻYNA,
Łódź (PL); KOWALCZYK DOROTA, Łódź (PL); KALETA AGNIESZKA,
Łódź (PL); JASIORSKI MAREK, Kędzierzyn-Koźle (PL); BORAK BEATA,
Szczytna (PL); BASZCZUK AGNIESZKA, Jelenia Góra (PL); ŁUSZCZYK
KATARZYNA, Oraczew (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA , Łódź (PL); POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób produkcji antybakteryjnych i antygrzybiczych włókienno-tworzywowych materiałów powłokowych
B1 (11) 227137
(41) 2014 04 14
(51) E01B 9/30 (2006.01)
(21) 401186
(22) 2012 10 12
(72) MIGAŁA BARBARA, Tarnów (PL); DZIURAWIEC PAWEŁ, Tarnów (PL)
(73) INTERFREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(54) Sposób przytwierdzenia sprężystego szyny do podkładu i zespół przytwierdzenia sprężystego szyny do podkładu
B1 (11) 227138
(41) 2014 04 14
(51) E01B 9/30 (2006.01)
(21) 401187
(22) 2012 10 12
(72) MIGAŁA BARBARA, Tarnów (PL); DZIURAWIEC PAWEŁ, Tarnów (PL)
(73) INTERFREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(54) Kotwa
B1 (11) 227140
(41) 2014 04 14
(51) E01B 9/30 (2006.01)
(21) 401190
(22) 2012 10 12
(72) MIGAŁA BARBARA, Tarnów (PL); DZIURAWIEC PAWEŁ, Tarnów (PL)
(73) INTERFREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(54) Wkładka elektroizolacyjno-dociskowa
B1 (11) 227141
(41) 2014 04 14
(51) E01B 9/30 (2006.01)
(21) 401191
(22) 2012 10 12
(72) MIGAŁA BARBARA, Tarnów (PL); DZIURAWIEC PAWEŁ, Tarnów (PL)
(73) INTERFREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(54) Wkładka elektroizolacyjno-dystansowa
B1 (11) 227139
(41) 2014 04 14
(51) E01B 9/68 (2006.01)
(21) 401188
(22) 2012 10 12
(72) MIGAŁA BARBARA, Tarnów (PL); DZIURAWIEC PAWEŁ, Tarnów (PL)
(73) INTERFREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(54) Przekładka podszynowa
B1 (11) 227262
(41) 2014 06 09
(51) E02B 1/00 (2006.01)
(21) 401890
(22) 2012 12 04
(72) MŁYNARCZYK ZYGMUNT, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Sposób badania i pomiaru procesów kształtujących koryto
rzeczne oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
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B1 (11) 227167
(41) 2015 07 06
(51) E02B 1/00 (2006.01)
(21) 406684
(22) 2013 12 27
(72) TRITT REMIGIUSZ, Luboń (PL); SŁOWIK MARCIN, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Sposób poboru materiału rumowiska transportowanego przez
wodę w rzece oraz urządzenie do poboru materiału rumowiska
B1 (11) 227191
(41) 2015 04 27
(51) E02D 19/16 (2006.01)
E02D 31/02 (2006.01)
(21) 405711
(22) 2013 10 21
(72) FALKOWICZ SŁAWOMIR, Kraków (PL); CICHA-SZOT RENATA,
Kraków (PL); LEGINOWICZ ANNA, Kraków (PL); LABUS KRZYSZTOF,
Gliwice (PL); MROCZKOWSKA-SZERSZEŃ MAJA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania poziomej bariery izolacyjnej w warstwie
zawodnionej
B1 (11) 227362
(41) 2014 09 15
(51) E02F 3/40 (2006.01)
E02F 9/22 (2006.01)
(21) 403142
(22) 2013 03 13
(72) MAJCHRZAK SEBASTIAN, Nowy Ciechocinek (PL); FREDA
IRENEUSZ, Starogard Gdański (PL)
(73) DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Pinczyn (PL)
(54) Wielozadaniowa łyżka skarpowa z wydzielonym układem hydraulicznym z przestrzeni roboczej
B1 (11) 227267
(41) 2016 11 07
(51) E03B 9/04 (2006.01)
(21) 412134
(22) 2015 04 27
(72) STAWSKI MARCIN, Gniezno (PL)
(73) P.P.H.U. LISMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzegnowo (PL)
(54) Hydrant nadziemny
B1 (11) 227223
(41) 2016 08 01
(51) E03F 3/02 (2006.01)
E03F 5/08 (2006.01)
(21) 411025
(22) 2015 01 22
(72) SUCHORAB ZBIGNIEW, Turka (PL); ŁAGÓD GRZEGORZ,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej
B1 (11) 227403
(41) 2010 04 12
(51) E04B 1/02 (2006.01)
E04C 2/38 (2006.01)
E04B 1/18 (2006.01)
(21) 386206
(22) 2008 10 02
(72) DOBIJA ANDRZEJ, Zielona Góra (PL)
(73) DOBIJA ANDRZEJ, Zielona Góra (PL)
(54) Zestaw modułów do wznoszenia budowli
B1 (11) 227398
(41) 2014 09 01
(51) E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
E06C 7/08 (2006.01)
E04F 11/18 (2006.01)
(21) 402881
(22) 2013 02 25
(72) CIEŚLAWSKI ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) CIEŚLAWSKI ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(54) Połączenie krzyżowe rurowych elementów konstrukcyjnych
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B1 (11) 227326
(41) 2016 06 06
(51) E04B 9/12 (2006.01)
E04B 9/24 (2006.01)
E04B 5/14 (2006.01)
E04C 3/06 (2006.01)
(21) 410282
(22) 2014 11 27
(72) PIEKARSKI MACIEJ, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Belka profilowa, zwłaszcza metalowa, do zastosowań w rusztach konstrukcyjnych i sposób łączenia takich belek
B1 (11) 227234
(41) 2015 04 27
(51) E04C 5/07 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
(21) 405702
(22) 2013 10 21
(72) RAJCZYK JAROSŁAW, Częstochowa (PL); RAJCZYK MARLENA,
Częstochowa (PL); JOŃCZYK DAMIAN, Konopiska (PL); STACHECKI
BARTŁOMIEJ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Zespół montażowy do wytwarzania szkieletu zbrojenia belek
budowlanych
B1 (11) 227159
(41) 2014 02 17
(51) E04D 13/147 (2006.01)
E04D 1/30 (2006.01)
(21) 400229
(22) 2012 08 03
(72) SIEDLARZ JÓZEF, Ptaszkowa (PL); FLOREK TOMASZ, Podpłynie (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Kołnierz uszczelniający połączenie konstrukcji budowlanej
przenikającej przez dach z pokryciem dachowym
B1 (11) 227158
(41) 2012 07 16
(51) E04F 11/06 (2006.01)
E06C 9/06 (2006.01)
E06C 7/48 (2006.01)
(21) 393615
(22) 2011 01 11
(72) MOS BARTŁOMIEJ, Nawojowa (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Zespół zamknięcia otworu w stropie ze schodami składanymi
B1 (11) 227409
(41) 2015 08 03
(51) E06C 7/08 (2006.01)
E06C 9/04 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
(21) 406892
(22) 2014 01 21
(72) VOGEL ANDRZEJ, Walerianowo (PL)
(73) VOGEL ANDRZEJ, Walerianowo (PL)
(54) Sposób osadzania stopnia złazowego w studni o przekroju kołowym i stopień złazowy, zwłaszcza do studni o przekroju kołowym
oraz sposób wykonywania stopnia złazowego
B1 (11) 227410
(41) 2016 04 11
(51) E21D 11/14 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
(21) 409609
(22) 2014 09 29
(72) BRÓZDA SŁAWOMIR, Rudna Mała (PL); GŁUCH PIOTR,
Paniówki (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREMEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała (PL)
(54) Obudowa łukowa podatna spłaszczona
B1 (11) 227184
(51) E21D 11/14 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)

(41) 2016 04 11

Nr 11/2017

(21) 409690
(22) 2014 10 03
(72) BRÓZDA SŁAWOMIR, Rudna Mała (PL); GŁUCH PIOTR,
Paniówki (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREMEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Rudna Mała (PL)
(54) Odrzwia obudowy łukowej podatnej
B1 (11) 227143
(41) 2014 07 07
(51) F03B 13/08 (2006.01)
F03B 17/06 (2006.01)
(21) 402233
(22) 2012 12 24
(72) IWAN JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) IWAN JANUSZ, Gdańsk (PL)
(54) Turbina wodna
B1 (11) 227343
(41) 2017 02 27
(51) F03B 13/22 (2006.01)
(21) 413606
(22) 2015 08 21
(72) CHYBOWSKI LESZEK MAREK, Stargard Szczeciński (PL);
KUŹNIEWSKI BOLESŁAW, Szczecin (PL)
(73) AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Zespół maszynowy napędzany przepływem płynu oraz sposób
jego mocowania
B1 (11) 227428
(41) 2017 01 02
(51) F03D 3/04 (2006.01)
F03D 1/04 (2006.01)
F03D 80/00 (2016.01)
(21) 412792
(22) 2015 06 21
(72) STALEWSKI WIEŃCZYSŁAW, Żyrardów (PL); ZALEWSKI
WIESŁAW, Białobrzegi (PL)
(73) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Obudowana palisadowo-pierścieniowo, górno-wirnikowa turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu wirnika
B1 (11) 227429
(41) 2017 01 02
(51) F03D 3/04 (2006.01)
F03D 1/04 (2006.01)
F03D 80/00 (2016.01)
(21) 412793
(22) 2015 06 21
(72) STALEWSKI WIEŃCZYSŁAW, Żyrardów (PL); ZALEWSKI
WIESŁAW, Białobrzegi (PL)
(73) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Obudowana palisadowo-pierścieniowo, dolno-wirnikowa turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu wirnika
B1 (11) 227165
(41) 2015 04 27
(51) F16C 17/10 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
F16C 33/10 (2006.01)
(21) 405715
(22) 2013 10 21
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Hybrydowe łożysko wzdłużno-promieniowe
B1 (11) 227329
(41) 2016 05 09
(51) F16D 66/00 (2006.01)
F16D 65/28 (2006.01)
(21) 410068
(22) 2014 11 05
(72) KAMIŃSKI ZBIGNIEW, Białystok (PL); CZABAN JAROSŁAW,
Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Urządzenie do sprawdzania szybkości i skuteczności hamowania przyczep z pneumatycznymi układami hamulcowymi w próbach
drogowych
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B1 (11) 227339
(41) 2015 09 14
(51) F16G 3/10 (2006.01)
(21) 407469
(22) 2014 03 10
(72) KAZACHEUSKI HENADZI, Mińsk (BY); RAK JANUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) RAK JANUSZ MAXBELT, Bydgoszcz (PL)
(54) Pas zębaty i/lub płaski i sposób łączenia pasa zębatego i/lub
płaskiego
B1 (11) 227325
(41) 2015 05 25
(51) F16H 55/18 (2006.01)
F16H 1/48 (2006.01)
(21) 408196
(22) 2014 05 12
(72) SOBOLAK MARIUSZ, Rzeszów (PL); KOZIK BOGDAN,
Boguchwała (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Bezluzowa przekładnia zębata wielodrożna
B1 (11) 227171
(41) 2016 06 06
(51) F16H 57/12 (2006.01)
F16H 55/28 (2006.01)
(21) 410406
(22) 2014 12 05
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); MAJEWSKI MACIEJ,
Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Koło ślimakowe przekładni bezluzowej
B1 (11) 227172
(41) 2016 06 06
(51) F16H 57/12 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
F16H 55/18 (2006.01)
(21) 410407
(22) 2014 12 05
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); MAJEWSKI MACIEJ,
Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Koło ślimakowe przekładni bezluzowej
B1 (11) 227180
(41) 2016 10 24
(51) F16J 15/02 (2006.01)
F16L 17/06 (2006.01)
F16L 23/18 (2006.01)
(21) 411997
(22) 2015 04 14
(72) JASZAK PRZEMYSŁAW, Stare Bogaczowice (PL)
(73) GAMBIT GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubawka (PL)
(54) Pierścień centrujący pływający uszczelnień wielokrawędziowych
B1 (11) 227166
(41) 2017 04 24
(51) F16J 15/53 (2006.01)
F16C 33/72 (2006.01)
(21) 414342
(22) 2015 10 12
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); ZIMOWSKI
SŁAWOMIR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Wielostopniowe uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną
dla łożyska tocznego
B1 (11) 227415
(41) 2017 03 13
(51) F21S 8/08 (2006.01)
F21V 29/503 (2015.01)
F21W 131/10 (2006.01)
(21) 413920
(22) 2015 09 11
(72) KAMIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); WIRASZAKA JACEK,
Warszawa (PL)
(73) ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(54) Lampa oświetleniowa
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B1 (11) 227131
(41) 2014 04 14
(51) F21V 19/00 (2006.01)
H01L 31/12 (2006.01)
H05K 1/18 (2006.01)
(21) 401103
(22) 2012 10 08
(72) NEUKAMPF JANUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Sposób wytworzenia lampy o szerokim kącie rozproszenia
światła, której źródłem światła są diody LED
B1 (11) 227417
(41) 2017 01 02
(51) F21W 131/307 (2006.01)
F21V 15/00 (2015.01)
F21S 10/02 (2006.01)
F21V 8/00 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
(62) 409385
(21) 419001
(22) 2014 09 05
(72) JENEK TOMASZ, Wronki (PL); KRYSTKOWIAK PIOTR,
Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) AMICA SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki (PL)
(54) Sposób zasilania źródła światła w uchwycie podświetlanym
B1 (11) 227203
(41) 2015 02 16
(51) F23D 1/02 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
(21) 405041
(22) 2013 08 09
(72) SIWIŃSKI JAN, Nowa Wieś (PL); PETELA ANDRZEJ, Bytom (PL);
KULPA ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) ECOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wirowy palnik pyłowy do spalania zmielonej biomasy w kotłach
energetycznych dla wysokiej koncentracji pyłu biomasowego
B1 (11) 227263
(41) 2015 01 19
(51) F23G 5/04 (2006.01)
F23G 5/20 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
(21) 404696
(22) 2013 07 15
(72) BEDNARSKI STANISŁAW, Kraków (PL); KOMOROWICZ
TADEUSZ, Kraków (PL); PABIŚ ALEKSANDER, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów
B1 (11) 227411
(41) 2016 06 06
(51) F23K 1/00 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
(21) 410336
(22) 2014 12 02
(72) GRUSZKA ARTUR, Wilczyce (PL)
(73) GRUSZKA ARTUR OWOTZ, Wilczyce (PL)
(54) Sposób doprowadzania balotów słomy do paleniska komory
spalania kotła oraz komora spalania kotła opalanego balotami słomy
B1 (11) 227384
(41) 2014 12 22
(51) F23Q 13/00 (2006.01)
F23Q 7/02 (2006.01)
F23Q 7/00 (2006.01)
(21) 407668
(22) 2014 03 26
(72) SŁOWIŃSKI KRZYSZTOF, Bilsko (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób rozpalania kotła za pomocą mikrofal
B1 (11) 227416
(51) F24D 19/10 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)

(41) 2016 10 10
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415278
(22) 2015 12 14
CZARKO ZBIGNIEW TADEUSZ, Lublin (PL)
CZARKO ZBIGNIEW TADEUSZ, Lublin (PL)
Przyłącze punktu czerpalnego ciepłej wody użytkowej

B1 (11) 227387
(41) 2015 10 26
(51) F25D 23/02 (2006.01)
(21) 407906
(22) 2014 04 15
(72) RUTKOWSKI MICHAŁ, Gaszowice (PL)
(73) JBG-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszowice (PL)
(54) System mocowania szyby frontowej lady wystawowej
B1 (11) 227386
(41) 2015 10 26
(51) F26B 3/06 (2006.01)
F26B 3/14 (2006.01)
F26B 3/22 (2006.01)
(21) 407893
(22) 2014 04 14
(72) BARANOWSKI PIOTR, Złotniki (PL); RUSOWICZ ARTUR,
Kobyłka (PL); LESZCZYŃSKI MACIEJ, Sokołów Podlaski (PL)
(73) CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY
APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ COBRABID SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób suszenia mikrostrumieniami produktów roślinnych
i zwierzęcych
B1 (11) 227423
(41) 2016 06 20
(51) F26B 3/18 (2006.01)
F26B 5/04 (2006.01)
(21) 410599
(22) 2014 12 19
(72) STACHOWIAK DARIUSZ, Wronki (PL); LABACKI WOJCIECH,
Rokietnica (PL)
(73) SPOMASZ-WRONKI GRUPA SFPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wronki (PL)
(54) Suszarka rozpyłowa
B1 (11) 227427
(41) 2016 10 10
(51) F26B 11/02 (2006.01)
F26B 11/06 (2006.01)
F26B 3/24 (2006.01)
F26B 3/347 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
(21) 411860
(22) 2015 04 02
(72) KONOPACKA DOROTA, Skierniewice (PL); SIUCIŃSKA
KAROLINA, Skierniewice (PL); GRZEŚKOWIAK PIOTR, Wrocław (PL);
KOWALCZYK KRZYSZTOF, Paniowice (PL); ZIĘTEK PIOTR,
Bogatynia (PL); ŻYTKIEWICZ JANUSZ, Wrocław (PL); PAROSA
RYSZARD, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL)
(54) Suszarka
B1 (11) 227226
(41) 2016 03 29
(51) F26B 23/08 (2006.01)
F26B 3/347 (2006.01)
F26B 17/18 (2006.01)
H05B 6/64 (2006.01)
B01F 15/06 (2006.01)
(21) 410651
(22) 2014 12 29
(72) ARASZKIEWICZ MICHAŁ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Suszarka mikrofalowa
B1 (11) 227211
(51) F28D 1/053 (2006.01)
F28F 9/26 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
(21) 410959

(41) 2016 06 20

(22) 2015 01 15

Nr 11/2017

(30) CTM002596783-0002
2014 12 12
EM
CTM002596783-0003
2014 12 12
EM
CTM002596783-0004
2014 12 12
EM
CTM002596783-0005
2014 12 12
EM
(72) GAWŁOWSKI ROMAN, Włocławek (PL)
(73) INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY SPÓŁKA
JAWNA, Nowa Wieś k/ Włocławka (PL)
(54) Grzejnik członowy centralnego ogrzewania
B1 (11) 227224
(41) 2016 11 07
(51) F28D 15/00 (2006.01)
F28D 15/06 (2006.01)
(21) 412138
(22) 2015 04 27
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Dioda termiczna
B1 (11) 227213
(41) 2016 11 07
(51) F41A 3/00 (2006.01)
F41A 3/38 (2006.01)
(21) 412153
(22) 2015 04 28
(72) KRUPA ARKADIUSZ, Borowo (PL); LEWANDOWSKI MARCIN,
Bartoszyce (PL); OLSZEWSKI GRZEGORZ, Gdynia (PL); SMOLIŃSKI
GABRIEL, Świerki (PL); WIŚNIEWSKI TOMASZ, Sopot (PL)
(73) ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Zespół ryglowania naboju w kasecie
B1 (11) 227352
(41) 2017 03 13
(51) F41A 3/00 (2006.01)
F41A 19/25 (2006.01)
F41A 19/27 (2006.01)
F41A 19/26 (2006.01)
(21) 413708
(22) 2015 08 27
(72) GOŁĄB WOJCIECH, Tarnów (PL); CICHY DAMIAN, Tarnów (PL);
WILK KAROL, Warszawa (PL); WITEK ALEKSANDRA, Tarnów (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Iglica oraz zespół suwadła i zamka z taką iglicą w karabinie
maszynowym
B1 (11) 227353
(41) 2017 03 13
(51) F41A 3/78 (2006.01)
F41A 3/80 (2006.01)
F41A 3/82 (2006.01)
(21) 413762
(22) 2015 08 31
(72) GOŁĄB WOJCIECH, Tarnów (PL); CICHY DAMIAN, Tarnów (PL);
WILK KAROL, Warszawa (PL); WITEK ALEKSANDRA, Tarnów (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Amortyzator końcowej fazy ruchu suwadła w karabinie maszynowym
B1 (11) 227258
(41) 2016 12 05
(51) F41A 33/00 (2006.01)
F41A 3/00 (2006.01)
F41F 3/045 (2006.01)
F42B 8/00 (2006.01)
F42B 8/20 (2006.01)
(21) 412420
(22) 2015 05 21
(72) KOWALEWSKI JERZY, Zielonka (PL); HŁOSTA PAWEŁ,
Kobyłka (PL); SZELECH MARIUSZ, Biała (PL); GŁOGOWSKI TOMASZ,
Zielonka (PL); STĘPNIAK SŁAWOMIR, Zielonka (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka (PL)
(54) Zestaw symulatora granatnika z nabojem symulacyjnym, podwieszany do symulatora karabinu

Nr 11/2017
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B1 (11) 227257
(41) 2016 11 21
(51) F41F 3/00 (2006.01)
F41F 3/045 (2006.01)
F42B 8/00 (2006.01)
F42B 8/20 (2006.01)
(21) 412273
(22) 2015 05 08
(72) GŁOGOWSKI TOMASZ, Zielonka (PL); NOWICKI JERZY,
Zielonka (PL); HŁOSTA PAWEŁ, Kobyłka (PL); STĘPNIAK SŁAWOMIR,
Zielonka (PL); WÓJCIK ZBIGNIEW, Zielonka (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka (PL)
(54) Zestaw symulatora ręcznego granatnika przeciwpancernego
z pociskiem symulacyjnym
B1 (11) 227215
(41) 2016 12 05
(51) F41F 7/00 (2006.01)
F41B 6/00 (2006.01)
(21) 412576
(22) 2015 06 02
(72) HORODEŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); LOTZ TOMASZ,
Warszawa (PL); POCHRYBNIAK CEZARY, Góra Kalwaria (PL); SITNIK
ADAM, Warszawa (PL)
(73) DACPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piaseczno (PL)
(54) Pocisk, zwłaszcza do wyrzutni elektromagnetycznej
B1 (11) 227288
(41) 2016 10 24
(51) F41G 3/00 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
F41A 33/02 (2006.01)
(21) 412031
(22) 2015 04 17
(72) PARCZEWSKI JERZY STANISŁAW, Szczecin (PL); HABEREK
ROMAN, Szczecin (PL); MASALSKI DANIEL, Dobra (PL); KASPRZYCKI
OLAF, Warzymice (PL); STĘPNIAK SŁAWOMIR, Zielonka (PL)
(73) AUTOCOMP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Sposób tworzenia obrazu w symulatorach lunet i celowników
optycznych oraz zestaw do tworzenia obrazu w symulatorach lunet
i celowników optycznych
B1 (11) 227256
(41) 2016 10 24
(51) F41J 5/08 (2006.01)
(21) 412063
(22) 2015 04 20
(72) ŚWIDERSKI WALDEMAR, Warszawa (PL); GŁOGOWSKI
TOMASZ, Zielonka (PL); HŁOSTA PAWEŁ, Kobyłka (PL); STĘPNIAK
SŁAWOMIR, Zielonka (PL); HABEREK SŁAWOMIR, Szczecin (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka (PL)
(54) Sposób wykrywania i rejestracji miejsc uderzeń pocisków strzeleckich w cel za pomocą kamery termowizyjnej
B1 (11) 227348
(41) 2017 03 13
(51) F42B 12/10 (2006.01)
F42B 1/02 (2006.01)
(21) 413698
(22) 2015 08 27
(72) ŚLIWIŃSKI JANUSZ, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Wkładka kumulacyjna stożkowa
B1 (11) 227349
(41) 2017 03 13
(51) F42B 23/04 (2006.01)
(21) 413746
(22) 2015 08 31
(72) ŚLIWIŃSKI JANUSZ, Wrocław (PL); PLEBANKIEWICZ IRENEUSZ,
Wrocław (PL); MALEJ WACŁAW, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Pocisk minowy
B1 (11) 227351
(51) F42B 39/26 (2006.01)
F42B 39/00 (2006.01)

(41) 2017 03 13
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(21) 413748
(22) 2015 08 31
(72) ŚLIWIŃSKI JANUSZ, Wrocław (PL); KRYSIAK PIOTR, Przystajń (PL);
JASIŃSKI WIESŁAW, Kiełczów (PL); SZCZEPANIAK MARCIN,
Kiełczów (PL); MADEJ WIESŁAW, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Pojemnik na środki bojowe
B1 (11) 227350
(41) 2017 03 13
(51) F42D 5/04 (2006.01)
F42D 5/00 (2006.01)
(21) 413747
(22) 2015 08 31
(72) SZYSZKA KAZIMIERZ, Wrocław (PL); MALISZEWSKI
WALDEMAR, Wrocław (PL); JANUSZKO ADAM, Wrocław (PL); MALEJ
WACŁAW, Wrocław (PL); JASIŃSKI WIESŁAW, Kiełczów (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Zestaw do niszczenia materiałów niebezpiecznych
B1 (11) 227161
(41) 2014 03 03
(51) G01B 11/00 (2006.01)
G01B 11/02 (2006.01)
G01B 11/04 (2006.01)
G01B 11/10 (2006.01)
G01B 11/245 (2006.01)
G01B 7/00 (2006.01)
(21) 400468
(22) 2012 08 22
(72) KWAŚNIEWSKI JERZY, Kraków (PL); GRZYBOWSKI JÓZEF,
Rzeszów (PL)
(73) BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE BTH IMPORT STAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW (PL)
(54) Sposób i urządzenie do porównania i pomiaru parametrów
figur płaskich, zwłaszcza arkuszy blachy
B1 (11) 227210
(41) 2016 07 04
(51) G01J 5/00 (2006.01)
G01J 5/10 (2006.01)
G01K 3/06 (2006.01)
(21) 410691
(22) 2014 12 21
(72) MICZKA GABRIEL RAFAŁ, Gliwice (PL)
(73) MICZKA GABRIEL RAFAŁ, Gliwice (PL)
(54) Sposób pomiaru temperatury rzeczywistej obiektów architektonicznych
B1 (11) 227217
(41) 2016 07 04
(51) G01J 5/00 (2006.01)
G01J 5/10 (2006.01)
G01K 3/06 (2006.01)
(21) 410853
(22) 2014 12 31
(72) KWAŚNIEWSKI JERZY, Kraków (PL); RUTA HUBERT, Radom (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ urządzeń do pomiaru rozkładu temperatury w przestrzeni pomieszczenia
B1 (11) 227345
(41) 2017 02 27
(51) G01K 1/02 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
(21) 413636
(22) 2015 08 24
(72) MICHALSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); KARDYŚ WITOLD,
Warszawa (PL); KRÓL KRYSTIAN, Warszawa (PL); WLAZŁO PAWEŁ,
Pruszków (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do bezpotencjałowego pomiaru temperatury
B1 (11) 227346
(51) G01K 1/02 (2006.01)

(41) 2017 02 27
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G01K 7/16 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
(21) 413637
(22) 2015 08 24
(72) MICHALSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); BRODA KRZYSZTOF,
Józefów (PL); WLAZŁO PAWEŁ, Pruszków (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do bezpotencjałowego pomiaru temperatury
B1 (11) 227347
(41) 2017 02 27
(51) G01K 1/02 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
(21) 413670
(22) 2015 08 26
(72) MICHALSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); KRÓL KRYSTIAN,
Warszawa (PL); WLAZŁO PAWEŁ, Pruszków (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do bezpotencjałowego pomiaru temperatury
B1 (11) 227359
(41) 2017 02 27
(51) G01K 5/58 (2006.01)
G01K 5/70 (2006.01)
G01K 5/72 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
(21) 413676
(22) 2015 08 26
(72) WAWRZOŁA GRZEGORZ, Kielce (PL); BASZYŃSKI MICHAŁ,
Kraków (PL); MRUCZEK MACIEJ, Brzesko (PL); RYBA PIOTR,
Humniska (PL)
(73) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do monitorowania temperatury wewnątrz rozdzielnicy niskiego napięcia
B1 (11) 227358
(41) 2017 02 27
(51) G01K 5/62 (2006.01)
G01K 5/70 (2006.01)
G01K 5/72 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
(21) 413673
(22) 2015 08 26
(72) WAWRZOŁA GRZEGORZ, Kielce (PL); BASZYŃSKI MICHAŁ,
Kraków (PL); MRUCZEK MACIEJ, Brzesko (PL)
(73) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do monitorowania temperatury wewnątrz rozdzielnicy niskiego napięcia
B1 (11) 227425
(41) 2016 08 29
(51) G01K 7/00 (2006.01)
H01L 35/32 (2006.01)
G01J 5/12 (2006.01)
(21) 411323
(22) 2015 02 19
(72) PIOTROWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); WĘGRZECKI MACIEJ,
Warszawa (PL); ZABOROWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ , Warszawa (PL)
(54) Przyrząd termoelektryczny
B1 (11) 227291
(41) 2014 01 20
(51) G01M 3/00 (2006.01)
G01N 3/12 (2006.01)
(21) 403057
(22) 2012 02 16
(30) 201110170270.3
2011 06 23
CN
(86) 2012 02 16
PCT/CN12/71228
(87) 2012 12 27
WO12/174868
(72) WANG RUIJUAN, Shanghai (CN); ZHOU SHUGUANG,
Shanghai (CN); YE WEIMIN, Shanghai (CN); ZHAO PENGSHAN,
Shanghai (CN)
(73) Shanghai Boiler Works Co. Ltd., Shanghai (CN)
(54) Urządzenie do przeprowadzania hydraulicznych prób połączeń
rurowych o dużej średnicy i dużej grubości ścian oraz sposób ich testowania

Nr 11/2017

B1 (11) 227309
(41) 2016 10 10
(51) G01M 99/00 (2011.01)
G01H 1/00 (2006.01)
G01H 9/00 (2006.01)
(21) 411900
(22) 2015 04 07
(72) SAMBORSKI SYLWESTER, Bystrzejowice Pierwsze (PL);
SURDACKI PIOTR, Urzędów (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru
laserowego
B1 (11) 227418
(41) 2016 04 25
(51) G01N 1/00 (2006.01)
G01N 1/32 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
G01R 31/26 (2014.01)
(21) 409775
(22) 2014 10 13
(72) STĘPLEWSKI WOJCIECH, Kobyłka (PL); FUTERA KONRAD,
Ciechanów (PL); KOZIOŁ GRAŻYNA, Warszawa (PL); ARAŹNA
ANETA, Radzymin (PL); JANECZEK KAMIL, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Sposób chemicznej ekstrakcji struktury półprzewodnikowej
i warstwy izolacyjnej z podzespołów elektronicznych
B1 (11) 227342
(41) 2016 08 16
(51) G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/36 (2006.01)
(21) 413581
(22) 2015 08 17
(72) KUJAWSKI WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do badania trwałości drzwi
B1 (11) 227336
(41) 2016 12 05
(51) G01N 3/02 (2006.01)
G01N 3/18 (2006.01)
(21) 412430
(22) 2015 05 21
(72) ZBROWSKI ANDRZEJ, Radom (PL); SAMBORSKI TOMASZ,
Radom (PL); KOZIOŁ STANISŁAW, Radom (PL); JÓŹWIK WOJCIECH,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) System pozycjonowania komory kriogenicznej do badań wytrzymałościowych
B1 (11) 227225
(41) 2017 01 16
(51) G01N 3/04 (2006.01)
G01N 19/04 (2006.01)
(21) 413131
(22) 2015 07 14
(72) RUDAWSKA ANNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych,
zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład
B1 (11) 227301
(41) 2016 07 04
(51) G01N 3/303 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
(21) 410645
(22) 2014 12 29
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); RAGAŃSKA PAULINA,
Granowo (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF, Tanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób określania optymalnego czasu utwardzania lakieru
do paznokci
B1 (11) 227174
(51) G01N 19/04 (2006.01)
G01N 33/46 (2006.01)

(41) 2017 01 16
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(21) 413071
(22) 2015 07 08
(72) KRYSTOFIAK TOMASZ, Poznań (PL); NAPIERAŁA JAKUB,
Opalenica (PL); PROSZYK STANISŁAW, Szamotuły (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do badania wytrzymałości spoin klejowych na odrywanie, zwłaszcza materiałów warstwowych z drewna oraz sposób
badania wytrzymałości spoin klejowych na odrywanie zwłaszcza
materiałów warstwowych z drewna

MATUSIEWICZ MARTA, Księginice Wielkie (PL); JAKIMOWICZ
PIOTR, Wrocław (PL); JELEŃ FILIP, Wrocław (PL); MAZUREK MACIEJ,
Wrocław (PL)
(73) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób oraz zestaw do wykrywania komórek białaczkowych
opornych na deltanoidy i przeciwciało znajdujące w nim zastosowanie

B1 (11) 227334
(41) 2016 11 21
(51) G01N 21/00 (2006.01)
(21) 412381
(22) 2015 05 18
(72) KĘPIŃSKA MIROSŁAWA, Chorzów (PL); STARCZEWSKA ANNA,
Katowice (PL); DUKA PIOTR, Świętochłowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wyznaczania dyspersyjnej zależności współczynnika
załamania nanokul budujących opale

B1 (11) 227229
(41) 2016 08 01
(51) G01P 3/487 (2006.01)
G01B 7/00 (2006.01)
(21) 411112
(22) 2015 01 30
(72) KOZAK MARIUSZ, Władysławów (PL); KRAKÓWKA TOMASZ,
Warszawa (PL); PAWŁOWSKI SEBASTIAN, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Czujnik położenia kątowego

B1 (11) 227186
(41) 2017 03 27
(51) G01N 21/63 (2006.01)
(21) 413908
(22) 2015 09 15
(72) NIKODEM MICHAŁ, Wrocław (PL)
(73) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób detekcji i lokalizacji gazu oraz układ realizujący ten
sposób
B1 (11) 227363
(41) 2016 09 26
(51) G01N 25/00 (2006.01)
(21) 411671
(22) 2015 03 20
(72) GIESKO TOMASZ, Radom (PL); MIZAK WOJCIECH,
Wielogóra (PL); GARBACZ PIOTR, Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Stanowisko badawcze do symulacji procesów cieplnych i kontroli wizyjnej w paśmie widzialnym i podczerwieni.
B1 (11) 227279
(41) 2015 07 06
(51) G01N 31/22 (2006.01)
G01N 21/31 (2006.01)
(21) 406650
(22) 2013 12 23
(72) ZIÓŁKOWSKA DOROTA, Bydgoszcz (PL); SHYICHUK
OLEKSANDR, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób ilościowego oznaczania biguanidu poliheksametylenowego na powierzchni włóknistych materiałów celulozowych
B1 (11) 227136
(41) 2016 11 21
(51) G01N 33/22 (2006.01)
G01F 13/00 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
(21) 412280
(22) 2015 05 08
(72) STEFANOWICZ-PIĘTA IZABELA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do ciągłej, wieloparametrowej analizy procesu niekatalitycznego i katalitycznego przetwarzania energetycznych paliw stałych oraz stanu zanieczyszczeń
gazu poreakcyjnego tlenkami azotu, węgla, siarki
B1 (11) 227390
(41) 2015 12 21
(51) G01N 33/574 (2006.01)
G01N 33/577 (2006.01)
C07K 16/30 (2006.01)
(21) 408620
(22) 2014 06 20
(72) MARCINKOWSKA EWA, Wrocław (PL); MARCHWICKA
ALEKSANDRA, Wrocław (PL); RADOM FILIP, Chrzanów (PL);

B1 (11) 227150
(41) 2016 07 04
(51) G01R 1/22 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01R 19/08 (2006.01)
(21) 410817
(22) 2014 12 30
(72) WOJDA WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL)
(73) TWELVE ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Przekładnik prądowy z cewką Rogowskiego, z rozłożoną rezystancją
B1 (11) 227401
(41) 2015 08 03
(51) G01R 19/00 (2006.01)
G01R 19/08 (2006.01)
G01R 31/00 (2006.01)
(21) 407045
(22) 2014 01 31
(72) NOWICKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) CERTYFIKACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób i układ pomiaru potencjału elektrycznego szyny kolejowej
B1 (11) 227183
(41) 2015 10 12
(51) G01R 27/16 (2006.01)
H02H 3/00 (2006.01)
H02H 9/00 (2006.01)
(21) 407795
(22) 2014 04 03
(72) CZAPP STANISŁAW, Gdańsk (PL); BOROWSKI KORNEL,
Starogard Gdański (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ do pomiaru rezystancji pętli zwarciowej w obwodach
chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi typu AC i typu A
B1 (11) 227154
(41) 2012 06 18
(51) G01S 5/02 (2010.01)
G01S 5/10 (2006.01)
(21) 393181
(22) 2010 12 08
(72) KATULSKI RYSZARD, Gdańsk (PL); STEFAŃSKI JACEK,
Gdańsk (PL); SIWICKI WOJCIECH, Gdańsk (PL); SADOWSKI
JAROSŁAW, Gdańsk (PL); AMBROZIAK SŁAWOMIR , Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Asynchroniczny system i sposób wyznaczania własnej pozycji
osób i/lub obiektów
B1 (11) 227364
(51) G01S 7/41 (2006.01)
G01S 13/52 (2006.01)
(21) 394651

(41) 2012 10 22
(22) 2011 04 21
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(72) RACZYŃSKI LECH, Warszawa (PL); CZEKAŁA ZBIGNIEW,
Warszawa (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Układ przetwarzania sygnału echa radiolokacyjnego
B1 (11) 227230
(41) 2016 08 01
(51) G02B 7/00 (2006.01)
H01S 3/02 (2006.01)
G12B 9/00 (2006.01)
(21) 411125
(22) 2015 01 31
(72) GÓRECKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Uchwyt nadajnika laserowego
B1 (11) 227189
(41) 2014 02 17
(51) G06F 1/26 (2006.01)
H02J 1/04 (2006.01)
(21) 400315
(22) 2012 08 10
(72) BĄK ALEKSANDER, Kołobrzeg (PL); ŻUCHNIEWICZ JERZY ,
Kołobrzeg (PL); ZAJKOWSKI KONRAD, Koszalin (PL)
(73) TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Niekanin (PL)
(54) Zasilacz modułowy zwłaszcza komputerowy
B1 (11) 227236
(41) 2014 08 18
(51) G06F 3/01 (2006.01)
A61B 3/113 (2006.01)
(21) 402798
(22) 2013 02 15
(72) KOWALCZYK PIOTR, Janiszew (PL); SAWICKI DARIUSZ,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do sterowania komputera
B1 (11) 227296
(41) 2012 07 30
(51) G06F 11/32 (2006.01)
G08C 19/00 (2006.01)
G06K 9/46 (2006.01)
G06K 9/62 (2006.01)
(21) 393704
(22) 2011 01 24
(72) DWORAK PAWEŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób monitoringu i kontroli parametrów procesu przemysłowego

Nr 11/2017

B1 (11) 227250
(41) 2015 04 13
(51) G06F 15/80 (2006.01)
(21) 405481
(22) 2013 09 30
(72) JUNG JAROSŁAW, Łódź (PL); POLANOWSKI PIOTR, Łódź (PL);
KIEŁBIK RAFAŁ, Aleksandrów Łódzki (PL); ZATORSKI WITOLD,
Łódź (PL); ULAŃSKI JACEK, Bukowiec (PL); NAPIERALSKI ANDRZEJ,
Aleksandrów Łódzki (PL); PAKUŁA TADEUSZ, (PL); HAŁAGAN
KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Maszyna równoległa ze zredukowaną liczbą połączeń pomiędzy układami logicznymi
B1 (11) 227187
(41) 2017 04 24
(51) G06K 9/00 (2006.01)
B42C 19/00 (2006.01)
B42B 2/02 (2006.01)
(21) 414409
(22) 2015 10 17
(72) KRZANOWSKI DANIEL, Szczecin (PL)
(73) PRINT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania bloków książkowych
B1 (11) 227188
(41) 2017 04 24
(51) G06K 9/00 (2006.01)
B42C 19/00 (2006.01)
(21) 414410
(22) 2015 10 17
(72) KRZANOWSKI DANIEL, Szczecin (PL)
(73) PRINT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Sposób nieprzerwanego wytwarzania bloków książkowych
B1 (11) 227276
(41) 2015 02 16
(51) G06Q 30/00 (2012.01)
(21) 405055
(22) 2013 08 12
(72) KANIEWSKI MAREK, Wróżewy (PL)
(73) D&K TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróżewy (PL)
(54) Układ sterowania urządzeniem, zwłaszcza do samoobsługowego generowania faktur papierowych
B1 (11) 227361
(41) 2017 01 02
(51) G08B 29/02 (2006.01)
G08C 17/00 (2006.01)
(21) 412863
(22) 2015 06 26
(72) KAJOCH JAROSŁAW, Leszno (PL)
(73) F.PUH WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Układ elektroniczny do zbierania sygnałów alarmowych

B1 (11) 227155
(41) 2012 10 08
(51) G06F 15/80 (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
(21) 394445
(22) 2011 04 05
(72) PIŁAT ADAM, Kraków (PL); KLOCEK JAKUB, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Konfigurowany komputer analogowy

B1 (11) 227179
(41) 2016 10 10
(51) G09F 23/00 (2006.01)
G07D 9/02 (2006.01)
(21) 411834
(22) 2015 03 31
(72) SZELIGA PIOTR, Kalisz (PL)
(73) SZELIGA PIOTR WEB ENGINES, Kalisz (PL)
(54) Urządzenie do emisji materiałów wideo w podstawkach do wydawania reszty w sklepie

B1 (11) 227249
(41) 2015 04 13
(51) G06F 15/80 (2006.01)
(21) 405480
(22) 2013 09 30
(72) JUNG JAROSŁAW, Łódź (PL); POLANOWSKI PIOTR, Łódź (PL);
KIEŁBIK RAFAŁ, Aleksandrów Łódzki (PL); ZATORSKI WITOLD,
Łódź (PL); ULAŃSKI JACEK, Bukowiec (PL); NAPIERALSKI ANDRZEJ,
Aleksandrów Łódzki (PL); PAKUŁA TADEUSZ, (PL); HAŁAGAN
KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Maszyna równoległa z komórkami operacyjnymi umieszczonymi w węzłach sieci powierzchniowo centrowanej

B1 (11) 227198
(41) 2015 10 26
(51) G10K 11/20 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
(21) 407925
(22) 2014 04 17
(72) KAMISIŃSKI TADEUSZ, Zabierzów (PL); SZELĄG AGATA,
Kraków (PL); PILCH ADAM, Wisła (PL); BRAWATA KRZYSZTOF,
Kraków (PL); RUBACHA JAROSŁAW, Kraków (PL); ZASTAWNIK
MARCIN, Jaworzno (PL); FLACH ARTUR, Dojazdów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Nadsceniczny panel refleksyjny

Nr 11/2017
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B1 (11) 227402
(41) 2017 03 27
(51) G21G 1/00 (2006.01)
G21G 1/04 (2006.01)
G21G 1/10 (2006.01)
H05H 6/00 (2006.01)
(21) 414054
(22) 2015 09 17
(72) CHOIŃSKI JAROSŁAW, Piaseczno (PL); RADOMYSKI BOGDAN,
Warszawa (PL); BRACHA TOMASZ, Warszawa (PL); ŚWIĄTEK
ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Układ zewnętrznego stanowiska tarczowego
B1 (11) 227195
(41) 2015 10 12
(51) H01F 10/00 (2006.01)
C30B 25/00 (2006.01)
C30B 29/00 (2006.01)
C23C 14/00 (2006.01)
(21) 407175
(22) 2014 03 31
(72) STUPAKIEWICZ ANDRZEJ, Białystok (PL); STOGNIJ
ALEKSANDER, Mińsk (BY); MAZIEWSKI ANDRZEJ, Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Sposób wytwarzania magnetycznych heterostruktur kobalt/
granat
B1 (11) 227357
(41) 2016 10 24
(51) H01F 27/02 (2006.01)
H01F 38/20 (2006.01)
H01F 38/30 (2006.01)
(21) 412065
(22) 2015 04 20
(72) ADAMCZYK BARTŁOMIEJ, Poręba Wielka (PL); BANASZCZYK
JĘDRZEJ, Kraków (PL); WYSOCKI WOJCIECH, Kraków (PL)
(73) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Obudowa wysokonapięciowego urządzenia elektrycznego
w izolacji stałej
B1 (11) 227152
(41) 2017 01 16
(51) H01H 17/00 (2006.01)
H01H 9/00 (2006.01)
H02H 3/12 (2006.01)
(21) 413113
(22) 2015 07 13
(72) JÓZEFOWICZ SEBASTIAN, Lubin (PL); KOREŃ ALEKSANDER,
Kawice (PL)
(73) INOVA CENTRUM INNOWACJI TECHNICZNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Lubin (PL)
(54) Układ kontroli ciągłości linki wyłączenia awaryjnego i linka
wyłączania do stosowania tego układu
B1 (11) 227400
(41) 2014 09 15
(51) H01L 23/60 (2006.01)
H05K 9/00 (2006.01)
(21) 403116
(22) 2013 03 12
(72) WŁODARCZYK MIŁOSZ, Bochnia (PL); BRZEGOWY RAFAŁ,
Królówka (PL)
(73) WŁODARCZYK WŁADYSŁAW IGLOO, Bochnia (PL)
(54) Urządzenie elektroniczne wyposażone w układ zabezpieczający
przed uszkodzeniami wywołanymi ładunkami elektrostatycznymi
B1 (11) 227209
(41) 2017 01 30
(51) H01M 10/0525 (2010.01)
H01M 10/0568 (2010.01)
H01M 10/0569 (2010.01)
C07C 255/09 (2006.01)
H01M 8/14 (2006.01)
(21) 413180
(22) 2015 07 17
(72) NIEDZICKI LESZEK, Warszawa (PL); TRZECIAK TOMASZ,
Rzeszów (PL); NIEWIEDZIAŁ JAKUB, Czerwonak (PL)
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(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sole do elektrolitów do ogniw galwanicznych, zwłaszcza litowo-jonowych oraz sposób ich otrzymywania
B1 (11) 227394
(41) 2015 11 23
(51) H02B 13/00 (2006.01)
H01B 17/26 (2006.01)
H01H 73/06 (2006.01)
(21) 409504
(22) 2014 09 15
(72) CĄBER BŁAŻEJ, Świdnica (PL); RODZIEWICZ-CĄBER TOMASZ,
Świdnica (PL); SZERMER ZBIGNIEW, Bolesławiec (PL)
(73) FIBER-PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyn (PL)
(54) Izolator do wyłączników linii elektroenergetycznych
B1 (11) 227202
(41) 2014 12 08
(51) H02G 3/22 (2006.01)
(21) 404119
(22) 2013 05 28
(72) WILK ELEONORA, Krzyż Wielkopolski (PL); WILK TADEUSZ,
Krzyż Wielkopolski (PL); WILK PIOTR, Krzyż Wielkopolski (PL); WILK
PAWEŁ, Krzyż Wielkopolski (PL)
(73) WILK ELEONORA PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI
INNOWACYJNYCH WILK SPÓŁKA CYWILNA,
Krzyż Wielkopolski (PL); WILK TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH WILK SPÓŁKA CYWILNA,
Krzyż Wielkopolski (PL); WILK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO
KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH WILK SPÓŁKA CYWILNA,
Krzyż Wielkopolski (PL); WILK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH WILK SPÓŁKA CYWILNA,
Krzyż Wielkopolski (PL)
(54) Sposób wykonywania gniazd dodatkowych dla szczelnych
przepustów kablowych w piwnicach budynków, zwłaszcza stacji
transformatorowych oraz gniazdo dodatkowe dla szczelnego przepustu kablowego
B1 (11) 227371
(41) 2016 03 14
(51) H02K 16/00 (2006.01)
H02K 17/36 (2006.01)
(21) 409441
(22) 2014 09 10
(72) NOWAK HENRYK, Wrocław (PL)
(73) NOWAK HENRYK, Wrocław (PL)
(54) Podwójna indukcyjna maszyna elektryczna transformatorowo-rotacyjna
B1 (11) 227399
(41) 2017 01 02
(51) H02K 17/16 (2006.01)
H02K 1/22 (2006.01)
(21) 412846
(22) 2015 06 25
(72) KLATT JERZY, Pruszcz Gdański (PL)
(73) KLATT JERZY, Pruszcz Gdański (PL)
(54) Wirnik z regulacją stałego pola magnetycznego do silników
klatkowych
B1 (11) 227379
(41) 2015 05 11
(51) H02K 33/02 (2006.01)
G01N 1/08 (2006.01)
(21) 405821
(22) 2013 10 29
(72) GRYGORCZUK JERZY, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKI ŁUKASZ,
Warszawa (PL); DOBROWOLSKI MARCIN, Warszawa (PL); KĘDZIORA
BARTOSZ, Warszawa (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Napęd elektromagnetyczny oraz sposób wykonywania napędu
elektromagnetycznego
B1 (11) 227333
(51) H03B 7/00 (2006.01)
H03B 7/14 (2006.01)
(21) 412293

(41) 2016 11 21
(22) 2015 05 11
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(72) MAGNUSKI MIROSŁAW, Piekary Śląskie (PL); WÓJCIK DARIUSZ,
Gliwice (PL); SURMA MACIEJ, Jaworzno (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Układ przestrajanego napięciem generatora mikrofalowego
o szerokim zakresie przestrajania
B1 (11) 227323
(41) 2016 10 24
(51) H04B 7/26 (2006.01)
H01Q 7/00 (2006.01)
H04W 76/02 (2009.01)
H04B 7/08 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
(21) 412071
(22) 2015 04 20
(72) CHMIELNIAK ANDRZEJ, Ożarów Mazowiecki (PL); ZIELIŃSKA
TERESA, Warszawa (PL); CHMIELNIAK JANUSZ,
Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do namierzania krótkotrwale nadającego terminala
abonenckiego
B1 (11) 227228
(41) 2016 08 01
(51) H04B 17/00 (2015.01)
G01S 19/00 (2010.01)
G01S 19/21 (2010.01)
G01S 13/00 (2006.01)
(21) 411111
(22) 2015 01 30
(72) BOŻEK KONRAD, Warszawa (PL); PERSKI ARKADIUSZ,
Skierniewice (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Detektor zakłóceń sygnałów
B1 (11) 227297
(41) 2013 04 29
(51) H04L 7/033 (2006.01)
H03L 7/089 (2006.01)
H04L 25/38 (2006.01)
(21) 396763
(22) 2011 10 25
(72) WŁODARSKI PRZEMYSŁAW, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób dekodowania sygnału S/PDIF oraz układ do dekodowania sygnału S/PDIF
B1 (11) 227259
(41) 2016 12 05
(51) H04N 21/23 (2011.01)
(21) 412498
(22) 2015 05 27
(72) KRAWIEC PIOTR, Warszawa (PL); BATALLA JORDI MONGAY,
Warszawa (PL); BĘBEN ANDRZEJ, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKI
PIOTR, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie odbiorcze do adaptacyjnego pobierania
treści multimedialnych
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A01J 25/06 (2006.01)
A01J 25/08 (2006.01)
A01J 25/10 (2006.01)
A01J 25/11 (2006.01)
A01J 25/12 (2006.01)
A01J 25/16 (2006.01)
A01K 39/01 (2006.01)
A01K 67/033 (2006.01)
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A01N 43/16 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01N 43/16 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A21D 13/04 (2017.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A21D 2/00 (2006.01)
A21D 13/043 (2017.01)
A21D 13/045 (2017.01)
A21D 13/047 (2017.01)
A23B 4/044 (2006.01)
A23B 4/044 (2006.01)
A23C 19/00 (2006.01)
A23C 19/076 (2006.01)
A23C 9/13 (2006.01)
A23D 7/00 (2006.01)
A23L 33/115 (2016.01)
A23L 29/10 (2016.01)
A23L 7/17 (2016.01)
A23L 29/00 (2016.01)
A23L 3/005 (2006.01)
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A23L 33/115 (2016.01)
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A47B 96/00 (2006.01)
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A47C 21/04 (2006.01)
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A47F 7/00 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
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A47L 15/44 (2006.01)
A47L 15/42 (2006.01)
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A61B 5/00 (2006.01)
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A61B 5/0205 (2006.01)
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A61B 17/00 (2006.01)
A61B 18/02 (2006.01)
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A61B 5/103 (2006.01)
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227268
227268*
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227132
227132*
227218
227251
227251*
227260
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227194
227414*
227197*
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A61F 7/00 (2006.01)
A61F 2/18 (2006.01)
A61F 2/18 (2006.01)
A61F 2/18 (2006.01)
A61F 2/18 (2006.01)
A61F 9/007 (2006.01)
A61F 2/14 (2006.01)
A61F 2/16 (2006.01)
A61F 9/00 (2006.01)
A61G 13/10 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
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A61K 8/81 (2006.01)
A61K 8/87 (2006.01)
A61K 8/97 (2017.01)
A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/44 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/97 (2017.01)
A61K 8/97 (2017.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61K 8/87 (2006.01)
A61K 8/97 (2017.01)
A61K 31/473 (2006.01)
A61K 31/353 (2006.01)
A61K 31/685 (2006.01)
A61K 31/726 (2006.01)
A61K 38/39 (2006.01)
A61K 35/32 (2006.01)
A61K 33/26 (2006.01)
A61K 49/18 (2006.01)
A61K 38/06 (2006.01)
A61K 47/42 (2006.01)
A61K 35/36 (2006.01)
A61K 8/64 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
A61K 8/33 (2006.01)
A61K 31/357 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61K 31/4375 (2006.01)
A61K 39/40 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
A61K 31/711 (2006.01)
A61M 1/16 (2006.01)
A61M 1/10 (2006.01)
A61M 1/36 (2006.01)
A61M 3/02 (2006.01)
A61M 31/00 (2006.01)
A61M 29/00 (2006.01)
A61N 5/10 (2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
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227414*
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227204
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227298*
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227142*
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A61P 7/06 (2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
A61P 33/06 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61Q 13/00 (2006.01)
A61Q 19/10 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
A62B 33/00 (2006.01)
A62B 29/00 (2006.01)
A62B 15/00 (2006.01)
A62C 35/20 (2006.01)
A62D 3/30 (2007.01)
A62D 101/41 (2007.01)
A62D 3/30 (2007.01)
A62D 101/41 (2007.01)
A63B 29/00 (2006.01)
A63B 69/24 (2006.01)
A63B 61/04 (2006.01)
A63C 5/048 (2006.01)
A63C 5/04 (2006.01)
A63C 5/00 (2006.01)
A63F 9/10 (2006.01)
A63H 33/08 (2006.01)
A63H 27/10 (2006.01)
B01D 11/00 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01D 15/04 (2006.01)
B01D 11/04 (2006.01)
B01F 17/00 (2006.01)
B01F 17/16 (2006.01)
B01F 15/06 (2006.01)
B01J 19/26 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
B01J 37/00 (2006.01)
B01J 23/06 (2006.01)
B01J 23/52 (2006.01)
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B01J 29/90 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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2

1

2

1

2

1

2

227147*
227148*
227304*
227134*
227388*
227285*
227294*
227295*
227264*
227393*
227312*
227317*
227313*
227314*
227315*
227316*
227370*
227204*
227341*
227298*
227255*
227301*
227178
227178*
227214*
227275*
227407
227407*
227408
227408*
227212
227212*
227413
227214
227214*
227214*
227157
227157*
227282
227375
227376
227247*
227247*
227385*
227385*
227226*
227303
227378
227378*
227420
227420*
227420*
227354
227354*
227287*
227300*
227170*
227244*
227302*
227248*
227240*
227241*
227269*
227306*
227305*

B01J 31/12 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B01J 20/28 (2006.01)
B03B 5/32 (2006.01)
B09C 1/08 (2006.01)
B09C 1/02 (2006.01)
B09C 1/08 (2006.01)
B21C 23/00 (2006.01)
B21C 23/02 (2006.01)
B21D 22/22 (2006.01)
B21D 24/04 (2006.01)
B21D 35/00 (2006.01)
B21D 37/01 (2006.01)
B21D 53/28 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B22D 19/14 (2006.01)
B22F 9/04 (2006.01)
B22F 9/24 (2006.01)
B23B 31/12 (2006.01)
B23B 31/16 (2006.01)
B23B 51/08 (2006.01)
B23D 77/00 (2006.01)
B23K 9/28 (2006.01)
B23K 9/032 (2006.01)
B23K 9/18 (2006.01)
B23K 26/34 (2006.01)
B23K 26/42 (2006.01)
B23K 31/12 (2006.01)
B23K 31/12 (2006.01)
B23K 101/12 (2006.01)
B23K 9/14 (2006.01)
B23K 37/00 (2006.01)
B23P 15/14 (2006.01)
B23Q 11/10 (2006.01)
B24B 55/02 (2006.01)
B25J 17/02 (2006.01)
B25J 9/10 (2006.01)
B25J 9/12 (2006.01)
B25J 19/02 (2006.01)
B26D 3/08 (2006.01)
B26D 1/24 (2006.01)
B26D 1/157 (2006.01)
B26D 3/08 (2006.01)
B26D 1/24 (2006.01)
B28C 5/00 (2006.01)
B28C 7/12 (2006.01)
B29C 70/88 (2006.01)
B32B 17/06 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
B32B 21/02 (2006.01)
B42B 2/02 (2006.01)
B42C 19/00 (2006.01)
B42C 19/00 (2006.01)
B44D 3/18 (2006.01)
B60G 13/08 (2006.01)
B60P 1/28 (2006.01)
B60R 9/10 (2006.01)
B60R 9/042 (2006.01)
B60S 1/32 (2006.01)
B60T 1/00 (2006.01)
B62D 21/00 (2006.01)
B62D 53/06 (2006.01)
B62D 57/032 (2006.01)
B62H 3/00 (2006.01)
B62H 3/08 (2006.01)

227368*
227368*
227331*
227355
227407*
227407*
227235*
227175
227175*
227412
227412*
227412*
227391*
227320*
227175*
227175*
227173
227206
227327
227327*
227391
227391*
227231
227290
227290*
227405
227405*
227292
227293
227344
227344*
227344*
227320
227265*
227265
227328
227328*
227328*
227328*
227232
227232*
227232*
227233
227233*
227356
227356*
227381
227389*
227144
227331*
227187*
227187*
227188*
227216
227397
227286
227176
227176*
227160
227328*
227286*
227286*
227266
227185
227185*

B62M 23/02 (2010.01)
B62M 6/90 (2010.01)
B63C 3/06 (2006.01)
B63H 25/30 (2006.01)
B64G 1/68 (2006.01)
B64G 1/56 (2006.01)
B64G 1/22 (2006.01)
B65B 65/00 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
B65D 19/32 (2006.01)
B65G 25/00 (2006.01)
B65G 19/28 (2006.01)
B65G 21/22 (2006.01)
B65G 39/14 (2006.01)
B65G 39/14 (2006.01)
B65G 43/02 (2006.01)
B65H 75/38 (2006.01)
B65H 75/42 (2006.01)
B66B 1/32 (2006.01)
B66F 9/16 (2006.01)
B66F 9/12 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 32/198 (2017.01)
C01B 17/02 (2006.01)
C01B 25/01 (2006.01)
C01G 49/00 (2006.01)
C01G 9/00 (2006.01)
C02F 3/32 (2006.01)
C02F 3/12 (2006.01)
C02F 1/54 (2006.01)
C02F 1/32 (2006.01)
C04B 28/36 (2006.01)
C04B 35/634 (2006.01)
C05C 1/02 (2006.01)
C05F 11/00 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
C07B 41/04 (2006.01)
C07B 41/04 (2006.01)
C07B 63/00 (2006.01)
C07C 43/04 (2006.01)
C07C 67/40 (2006.01)
C07C 47/225 (2006.01)
C07C 1/20 (2006.01)
C07C 29/60 (2006.01)
C07C 31/20 (2006.01)
C07C 35/18 (2006.01)
C07C 29/48 (2006.01)
C07C 37/16 (2006.01)
C07C 37/14 (2006.01)
C07C 39/07 (2006.01)
C07C 41/38 (2006.01)
C07C 43/11 (2006.01)
C07C 51/16 (2006.01)
C07C 53/08 (2006.01)
C07C 51/16 (2006.01)
C07C 53/08 (2006.01)
C07C 51/21 (2006.01)
C07C 57/045 (2006.01)
C07C 45/34 (2006.01)
C07C 51/48 (2006.01)
C07C 35/08 (2006.01)
C07C 49/303 (2006.01)

227383
227383*
227261
227193
227360
227360*
227360*
227164
227278*
227340
227163
227163*
227163*
227283
227284
227377
227275
227275*
227374
227280
227280*
227206*
227406*
227173*
227206*
227355*
227169
227369
227182*
227426*
227366*
227366*
227408*
227378*
227169*
227321*
227287*
227421*
227287
227300
227170
227247
227204*
227420*
227169*
227200
227244
227244*
227302
227302*
227248
227248*
227248*
227419
227419*
227240
227240*
227241
227241*
227246
227246*
227246*
227277
227277*
227277*

C07C 67/08 (2006.01)
C07C 209/60 (2006.01)
C07C 211/51 (2006.01)
C07C 209/60 (2006.01)
C07C 211/51 (2006.01)
C07C 209/60 (2006.01)
C07C 211/51 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 249/04 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
C07C 251/32 (2006.01)
C07C 253/20 (2006.01)
C07C 255/51 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C07C 255/35 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
C07C 59/70 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 255/09 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 311/92 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/02 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/02 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07D 309/12 (2006.01)
C07D 323/02 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
C07D 407/12 (2006.01)
C07D 239/47 (2006.01)
C07D 239/48 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07F 1/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 3/06 (2006.01)
C07H 15/04 (2006.01)
C07H 3/06 (2006.01)
C07K 16/02 (2006.01)
C07K 16/12 (2006.01)
C07K 16/30 (2006.01)
C08F 2/20 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C08F 34/04 (2006.01)
C08F 283/02 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
C08G 65/00 (2006.01)
C08G 79/00 (2006.01)

227269
227271
227271*
227272
227272*
227273
227273*
227245
227245*
227238
227238*
227238*
227254
227254*
227270
227270*
227312*
227317*
227313*
227314*
227315*
227316*
227335*
227274*
227209*
227134*
227134*
227354*
227300*
227300*
227170*
227170*
227306
227306*
227305
227380
227294
227294*
227295
227295*
227295*
227264
227322
227162
227393
227368
227312
227317
227313
227314
227315
227316
227426*
227335
227252*
227201
227201*
227390*
227331
227321
227149*
227237*
227373*
227247*
227368*

3922

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

C08G 63/688 (2006.01)
C08G 59/40 (2006.01)
C08G 59/56 (2006.01)
C08G 61/12 (2006.01)
C08G 79/08 (2006.01)
C08G 63/66 (2006.01)
C08G 65/02 (2006.01)
C08G 65/12 (2006.01)
C08G 75/08 (2006.01)
C08G 75/00 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 7/06 (2006.01)
C08J 9/228 (2006.01)
C08J 9/28 (2006.01)
C08K 3/06 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 5/17 (2006.01)
C08K 5/01 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
C09B 57/00 (2006.01)
C09D 133/00 (2006.01)
C09D 133/04 (2006.01)
C09D 15/00 (2006.01)
C09D 191/00 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C09K 3/16 (2006.01)
C09K 3/18 (2006.01)
C09K 11/55 (2006.01)
C09K 11/64 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C09K 11/61 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C09K 11/61 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C09K 11/85 (2006.01)
C09K 17/16 (2006.01)
C10B 53/02 (2006.01)
C10B 1/06 (2006.01)
C10J 3/02 (2006.01)
C10J 3/06 (2006.01)
C10L 1/06 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
C10M 175/02 (2006.01)
C10M 175/02 (2006.01)
C11B 1/10 (2006.01)
C11B 1/04 (2006.01)
C12C 13/00 (2006.01)
C12C 3/10 (2006.01)
C12M 1/22 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C12M 1/42 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/113 (2006.01)
C12M 1/02 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
C12N 15/115 (2010.01)
C12P 1/04 (2006.01)
C12P 7/18 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)

227321*
227299
227299*
227149
227149*
227237
227239
227239*
227239*
227373
227381*
227381*
227330
227330*
227169*
227207
227274*
227385*
227299*
227237*
227207*
227162*
227181
227181*
227181*
227385*
227162*
227239*
227274
227385
227281
227281*
227281*
227242
227242*
227243
227243*
227406
227235
227338
227338*
227318
227133
227200*
227338*
227319
227324
227424
227424*
227344*
227344*
227366*
227366*
227303*
227344*
227344*
227369*
227404
227370
227369*
227253
227208
227310
227310*
227311

1

C12P 41/00 (2006.01)
C12P 19/00 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12R 1/10 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C22B 1/02 (2006.01)
C22B 15/00 (2006.01)
C22B 3/00 (2006.01)
C22B 19/00 (2006.01)
C22C 49/04 (2006.01)
C23C 14/00 (2006.01)
C23C 14/22 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
C23C 14/54 (2006.01)
C23C 14/56 (2006.01)
C23C 14/00 (2006.01)
C30B 7/02 (2006.01)
C30B 25/00 (2006.01)
C30B 29/00 (2006.01)
D05B 47/02 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
D21F 11/12 (2006.01)
E01B 9/30 (2006.01)
E01B 9/30 (2006.01)
E01B 9/30 (2006.01)
E01B 9/30 (2006.01)
E01B 9/68 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
E02D 19/16 (2006.01)
E02D 31/02 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E02F 3/40 (2006.01)
E02F 9/22 (2006.01)
E03B 9/04 (2006.01)
E03F 7/10 (2006.01)
E03F 9/00 (2006.01)
E03F 3/02 (2006.01)
E03F 5/08 (2006.01)
E04B 1/02 (2006.01)
E04B 1/18 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
E04B 9/12 (2006.01)
E04B 9/24 (2006.01)
E04B 5/14 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
E04C 2/38 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
E04C 3/06 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
E04D 1/30 (2006.01)
E04F 11/18 (2006.01)
E04F 11/06 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06C 7/08 (2006.01)
E06C 9/06 (2006.01)
E06C 7/48 (2006.01)
E06C 7/08 (2006.01)
E06C 9/04 (2006.01)

2

227311*
227252
227370*
227253*
227208*
227310*
227311*
227252*
227396
227396*
227426
227426*
227175*
227192
227192*
227192*
227192*
227192*
227195*
227395
227195*
227195*
227153
227156
227144*
227137
227138
227140
227141
227139
227262
227167
227191
227191*
227409*
227362
227362*
227267
227275*
227275*
227223
227223*
227403
227403*
227398
227398*
227326
227326*
227326*
227198*
227403*
227398*
227326*
227234
227234*
227159
227159*
227398*
227158
227389*
227398*
227158*
227158*
227409
227409*

1

Nr 11/2017
2

E21D 11/14 (2006.01) 227410
E21D 11/18 (2006.01) 227410*
E21D 11/14 (2006.01) 227184
E21D 11/18 (2006.01) 227184*
F03B 13/08 (2006.01) 227143
F03B 17/06 (2006.01) 227143*
F03B 13/22 (2006.01) 227343
F03D 3/04 (2006.01)
227428
F03D 1/04 (2006.01)
227428*
F03D 80/00 (2016.01) 227428*
F03D 3/04 (2006.01)
227429
F03D 1/04 (2006.01)
227429*
F03D 80/00 (2016.01) 227429*
F16C 11/04 (2006.01) 227328*
F16C 17/10 (2006.01) 227165
F16C 32/04 (2006.01) 227165*
F16C 33/10 (2006.01) 227165*
F16C 33/72 (2006.01) 227166*
F16D 66/00 (2006.01) 227329
F16D 65/28 (2006.01) 227329*
F16F 9/32 (2006.01)
227397*
F16G 3/10 (2006.01)
227339
F16H 49/00 (2006.01) 227328*
F16H 1/06 (2006.01)
227232*
F16H 57/02 (2012.01) 227232*
F16H 55/18 (2006.01) 227325
F16H 1/48 (2006.01)
227325*
F16H 57/12 (2006.01) 227171
F16H 55/28 (2006.01) 227171*
F16H 57/12 (2006.01) 227172
F16H 1/16 (2006.01)
227172*
F16H 55/18 (2006.01) 227172*
F16J 15/02 (2006.01)
227180
F16J 15/53 (2006.01)
227166
F16L 59/14 (2006.01) 227194*
F16L 11/08 (2006.01) 227194*
F16L 11/12 (2006.01)
227194*
F16L 41/02 (2006.01) 227290*
F16L 17/06 (2006.01) 227180*
F16L 23/18 (2006.01) 227180*
F17C 3/00 (2006.01)
227344*
F21K 2/00 (2006.01)
227406*
F21S 8/08 (2006.01)
227415
F21S 10/02 (2006.01) 227417*
F21V 29/503 (2015.01) 227415*
F21V 19/00 (2006.01) 227131
F21V 15/00 (2015.01) 227417*
F21V 8/00 (2006.01)
227417*
F21W 131/10 (2006.01) 227415*
F21W 131/307 (2006.01) 227417
F21Y 115/10 (2016.01) 227417*
F23D 1/02 (2006.01)
227203
F23G 7/10 (2006.01)
227203*
F23G 5/04 (2006.01)
227263
F23G 5/20 (2006.01)
227263*
F23G 7/10 (2006.01)
227411*
F23K 1/00 (2006.01)
227411
F23L 1/00 (2006.01)
227263*
F23Q 13/00 (2006.01) 227384
F23Q 7/02 (2006.01)
227384*
F23Q 7/00 (2006.01)
227384*
F24D 19/10 (2006.01) 227416
F24D 17/00 (2006.01) 227416*
F24D 19/00 (2006.01) 227211*
F25D 23/02 (2006.01) 227387

1

F26B 3/06 (2006.01)
F26B 3/14 (2006.01)
F26B 3/22 (2006.01)
F26B 3/18 (2006.01)
F26B 5/04 (2006.01)
F26B 11/02 (2006.01)
F26B 11/06 (2006.01)
F26B 3/24 (2006.01)
F26B 3/347 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
F26B 23/08 (2006.01)
F26B 3/347 (2006.01)
F26B 17/18 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)
F28D 15/00 (2006.01)
F28D 15/06 (2006.01)
F28F 9/26 (2006.01)
F41A 3/00 (2006.01)
F41A 3/38 (2006.01)
F41A 3/00 (2006.01)
F41A 19/25 (2006.01)
F41A 19/27 (2006.01)
F41A 19/26 (2006.01)
F41A 3/78 (2006.01)
F41A 3/80 (2006.01)
F41A 3/82 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41A 3/00 (2006.01)
F41A 33/02 (2006.01)
F41B 6/00 (2006.01)
F41F 3/045 (2006.01)
F41F 3/00 (2006.01)
F41F 3/045 (2006.01)
F41F 7/00 (2006.01)
F41G 3/00 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
F41J 5/08 (2006.01)
F42B 8/00 (2006.01)
F42B 8/20 (2006.01)
F42B 8/00 (2006.01)
F42B 8/20 (2006.01)
F42B 12/10 (2006.01)
F42B 1/02 (2006.01)
F42B 23/04 (2006.01)
F42B 39/26 (2006.01)
F42B 39/00 (2006.01)
F42D 5/04 (2006.01)
F42D 5/00 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
G01B 11/02 (2006.01)
G01B 11/04 (2006.01)
G01B 11/10 (2006.01)
G01B 11/245 (2006.01)
G01B 7/00 (2006.01)
G01B 7/00 (2006.01)
G01D 5/14 (2006.01)
G01F 13/00 (2006.01)
G01H 1/00 (2006.01)
G01H 9/00 (2006.01)
G01J 5/00 (2006.01)
G01J 5/10 (2006.01)
G01J 5/00 (2006.01)
G01J 5/10 (2006.01)
G01J 5/12 (2006.01)
G01K 3/06 (2006.01)

2

227386
227386*
227386*
227423
227423*
227427
227427*
227427*
227427*
227427*
227226
227226*
227226*
227211
227224
227224*
227211*
227213
227213*
227352
227352*
227352*
227352*
227353
227353*
227353*
227258
227258*
227288*
227215*
227258*
227257
227257*
227215
227288
227288*
227256
227258*
227258*
227257*
227257*
227348
227348*
227349
227351
227351*
227350
227350*
227161
227161*
227161*
227161*
227161*
227161*
227229*
227328*
227136*
227309*
227309*
227210
227210*
227217
227217*
227425*
227210*

Nr 11/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1

2

G01K 3/06 (2006.01)
G01K 1/02 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
G01K 1/02 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
G01K 1/02 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
G01K 5/58 (2006.01)
G01K 5/70 (2006.01)
G01K 5/72 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
G01K 5/62 (2006.01)
G01K 5/70 (2006.01)
G01K 5/72 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
G01K 7/00 (2006.01)
G01M 3/00 (2006.01)
G01M 99/00 (2011.01)
G01N 24/10 (2006.01)
G01N 21/85 (2006.01)
G01N 21/35 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01N 3/12 (2006.01)
G01N 1/00 (2006.01)
G01N 1/32 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/36 (2006.01)
G01N 3/02 (2006.01)
G01N 3/18 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 19/04 (2006.01)
G01N 3/303 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)
G01N 19/04 (2006.01)
G01N 33/46 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/63 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
G01N 21/31 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
G01N 33/577 (2006.01)
G01N 1/08 (2006.01)
G01P 3/487 (2006.01)
G01R 33/60 (2006.01)
G01R 33/20 (2006.01)
G01R 31/26 (2014.01)
G01R 1/22 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01R 19/08 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 19/08 (2006.01)
G01R 31/00 (2006.01)
G01R 27/16 (2006.01)
G01S 5/02 (2010.01)
G01S 5/10 (2006.01)
G01S 7/41 (2006.01)

227217*
227345
227345*
227345*
227346
227346*
227346*
227347
227347*
227347*
227359
227359*
227359*
227359*
227358
227358*
227358*
227358*
227425
227291
227309
227260*
227356*
227356*
227149*
227149*
227373*
227291*
227418
227418*
227342
227342*
227342*
227336
227336*
227225
227225*
227301
227301*
227174
227174*
227334
227186
227363
227279
227279*
227136
227136*
227390
227390*
227379*
227229
227260*
227260*
227418*
227150
227150*
227150*
227401
227401*
227401*
227183
227154
227154*
227364

1

2

G01S 13/52 (2006.01) 227364*
G01S 19/00 (2010.01) 227228*
G01S 19/21 (2010.01) 227228*
G01S 13/00 (2006.01) 227228*
G02B 27/22 (2006.01) 227157*
G02B 7/00 (2006.01)
227230
G03F 7/00 (2006.01)
227321*
G06F 19/00 (2011.01) 227197*
G06F 1/26 (2006.01)
227189
G06F 3/01 (2006.01)
227236
G06F 11/32 (2006.01) 227296
G06F 15/80 (2006.01) 227155
G06F 13/00 (2006.01) 227155*
G06F 15/80 (2006.01) 227249
G06F 15/80 (2006.01) 227250
G06K 9/46 (2006.01)
227296*
G06K 9/62 (2006.01)
227296*
G06K 9/00 (2006.01)
227187
G06K 9/00 (2006.01)
227188
G06Q 30/00 (2012.01) 227276
G07D 9/02 (2006.01)
227179*
G08B 21/02 (2006.01) 227251*
G08B 29/02 (2006.01) 227361
G08C 19/00 (2006.01) 227296*
G08C 17/00 (2006.01) 227361*
G09B 23/28 (2006.01) 227218*
G09F 5/00 (2006.01)
227268*
G09F 23/00 (2006.01) 227179
G10K 11/20 (2006.01) 227198
G10L 25/00 (2013.01) 227132*
G12B 9/00 (2006.01)
227230*
G21G 1/00 (2006.01)
227402
G21G 1/04 (2006.01)
227402*
G21G 1/10 (2006.01)
227402*
G21K 5/00 (2006.01)
227227*
H01B 17/26 (2006.01) 227394*
H01F 10/00 (2006.01) 227195
H01F 27/02 (2006.01) 227357
H01F 38/20 (2006.01) 227357*
H01F 38/30 (2006.01) 227357*
H01H 17/00 (2006.01) 227152
H01H 9/00 (2006.01)
227152*
H01H 73/06 (2006.01) 227394*
H01J 35/32 (2006.01) 227227*
H01J 41/12 (2006.01) 227227*
H01L 31/036 (2006.01) 227395*
H01L 31/12 (2006.01) 227131*
H01L 35/32 (2006.01) 227425*
H01L 21/00 (2006.01) 227418*
H01L 23/60 (2006.01) 227400
H01M 10/0525 (2010.01) 227209
H01M 10/0568 (2010.01) 227209*
H01M 10/0569 (2010.01) 227209*
H01M 8/14 (2006.01) 227209*
H01Q 7/00 (2006.01)
227323*
H01Q 1/12 (2006.01)
227323*
H01S 3/02 (2006.01)
227230*
H02B 13/00 (2006.01) 227394
H02G 3/22 (2006.01) 227202
H02H 3/00 (2006.01) 227183*
H02H 9/00 (2006.01) 227183*
H02H 3/12 (2006.01)
227152*
H02J 1/04 (2006.01)
227189*
H02K 16/00 (2006.01) 227371
H02K 17/36 (2006.01) 227371*
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1

2

H02K 17/16 (2006.01)
H02K 1/22 (2006.01)
H02K 33/02 (2006.01)
H02P 3/12 (2006.01)
H03B 7/00 (2006.01)
H03B 7/14 (2006.01)
H03L 7/089 (2006.01)
H04B 7/26 (2006.01)
H04B 7/08 (2006.01)
H04B 17/00 (2015.01)

227399
227399*
227379
227374*
227333
227333*
227297*
227323
227323*
227228

1

2

H04L 7/033 (2006.01)
H04L 25/38 (2006.01)
H04N 21/23 (2011.01)
H04W 76/02 (2009.01)
H05B 6/64 (2006.01)
H05H 15/00 (2006.01)
H05H 6/00 (2006.01)
H05K 1/18 (2006.01)
H05K 9/00 (2006.01)

227297
227297*
227259
227323*
227226*
227303*
227402*
227131*
227400*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

227131
227132
227133
227134
227135
227136
227137
227138
227139
227140
227141
227142
227143
227144
227145
227146
227147
227148
227149
227150
227151
227152
227153
227154
227155
227156
227157
227158
227159
227160
227161
227162
227163
227164
227165
227166
227167
227168
227169
227170
227171
227172
227173
227174
227175
227176

F21V 19/00 (2006.01)
A61B 1/04 (2006.01)
C10J 3/06 (2006.01)
A61K 31/473 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
E01B 9/30 (2006.01)
E01B 9/30 (2006.01)
E01B 9/68 (2006.01)
E01B 9/30 (2006.01)
E01B 9/30 (2006.01)
A61K 47/42 (2006.01)
F03B 13/08 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
A23L 33/17 (2016.01)
A23L 33/17 (2016.01)
A23L 33/17 (2016.01)
A23L 33/17 (2016.01)
C08G 61/12 (2006.01)
G01R 1/22 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)
H01H 17/00 (2006.01)
D05B 47/02 (2006.01)
G01S 5/02 (2010.01)
G06F 15/80 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
A63F 9/10 (2006.01)
E04F 11/06 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
B60S 1/32 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
B65G 25/00 (2006.01)
B65B 65/00 (2006.01)
F16C 17/10 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
A21D 13/04 (2017.01)
C01B 17/02 (2006.01)
C07B 41/04 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
B22F 9/04 (2006.01)
G01N 19/04 (2006.01)
B21C 23/00 (2006.01)
B60R 9/10 (2006.01)

227177
227178
227179
227180
227181
227182
227183
227184
227185
227186
227187
227188
227189
227190
227191
227192
227193
227194
227195
227196
227197
227198
227199
227200
227201
227202
227203
227204
227205
227206
227207
227208
227209
227210
227211
227212
227213
227214
227215
227216
227217
227218
227219
227220
227221
227222

A01J 25/02 (2006.01)
A62B 33/00 (2006.01)
G09F 23/00 (2006.01)
F16J 15/02 (2006.01)
C09D 133/00 (2006.01)
A61K 33/26 (2006.01)
G01R 27/16 (2006.01)
E21D 11/14 (2006.01)
B62H 3/00 (2006.01)
G01N 21/63 (2006.01)
G06K 9/00 (2006.01)
G06K 9/00 (2006.01)
G06F 1/26 (2006.01)
A61M 1/16 (2006.01)
E02D 19/16 (2006.01)
C23C 14/00 (2006.01)
B63H 25/30 (2006.01)
A61B 18/02 (2006.01)
H01F 10/00 (2006.01)
A61K 8/36 (2006.01)
A61H 31/00 (2006.01)
G10K 11/20 (2006.01)
A47C 21/04 (2006.01)
C07C 1/20 (2006.01)
C07K 16/02 (2006.01)
H02G 3/22 (2006.01)
F23D 1/02 (2006.01)
A61K 8/33 (2006.01)
A23C 19/076 (2006.01)
B22F 9/24 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
H01M 10/0525 (2010.01)
G01J 5/00 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)
A63B 29/00 (2006.01)
F41A 3/00 (2006.01)
A63C 5/048 (2006.01)
F41F 7/00 (2006.01)
B44D 3/18 (2006.01)
G01J 5/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61F 2/18 (2006.01)
A61F 2/18 (2006.01)
A61F 2/18 (2006.01)
A61F 2/18 (2006.01)
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Nr 11/2017

1

2

1

2

1

2

1

2

227223
227224
227225
227226
227227
227228
227229
227230
227231
227232
227233
227234
227235
227236
227237
227238
227239
227240
227241
227242
227243
227244
227245
227246
227247
227248
227249
227250
227251
227252
227253
227254
227255
227256
227257
227258
227259
227260
227261
227262
227263
227264
227265
227266
227267
227268
227269
227270
227271
227272
227273
227274
227275
227276
227277
227278
227279
227280
227281
227282
227283
227284
227285
227286
227287

E03F 3/02 (2006.01)
F28D 15/00 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
F26B 23/08 (2006.01)
A61N 5/10 (2006.01)
H04B 17/00 (2015.01)
G01P 3/487 (2006.01)
G02B 7/00 (2006.01)
B23K 9/28 (2006.01)
B26D 3/08 (2006.01)
B26D 3/08 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
C09K 17/16 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
C08G 63/66 (2006.01)
C07C 249/04 (2006.01)
C08G 65/02 (2006.01)
C07C 51/16 (2006.01)
C07C 51/16 (2006.01)
C09K 11/61 (2006.01)
C09K 11/61 (2006.01)
C07C 29/60 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 51/21 (2006.01)
C07B 63/00 (2006.01)
C07C 37/16 (2006.01)
G06F 15/80 (2006.01)
G06F 15/80 (2006.01)
A61B 5/01 (2006.01)
C12P 19/00 (2006.01)
C12P 7/18 (2006.01)
C07C 253/20 (2006.01)
A61K 8/97 (2017.01)
F41J 5/08 (2006.01)
F41F 3/00 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
H04N 21/23 (2011.01)
A61B 5/055 (2006.01)
B63C 3/06 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
F23G 5/04 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
B24B 55/02 (2006.01)
B62D 57/032 (2006.01)
E03B 9/04 (2006.01)
A47F 5/00 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C07C 209/60 (2006.01)
C07C 209/60 (2006.01)
C07C 209/60 (2006.01)
C09K 3/16 (2006.01)
B65H 75/38 (2006.01)
G06Q 30/00 (2012.01)
C07C 51/48 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
B66F 9/16 (2006.01)
C09K 11/55 (2006.01)
A63H 27/10 (2006.01)
B65G 39/14 (2006.01)
B65G 39/14 (2006.01)
A61K 38/06 (2006.01)
B60P 1/28 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)

227288
227289
227290
227291
227292
227293
227294
227295
227296
227297
227298
227299
227300
227301
227302
227303
227304
227305
227306
227307
227308
227309
227310
227311
227312
227313
227314
227315
227316
227317
227318
227319
227320
227321
227322
227323
227324
227325
227326
227327
227328
227329
227330
227331
227332
227333
227334
227335
227336
227337
227338
227339
227340
227341
227342
227343
227344
227345
227346
227347
227348
227349
227350
227351
227352

F41G 3/00 (2006.01)
A01K 39/01 (2006.01)
B23K 9/032 (2006.01)
G01M 3/00 (2006.01)
B23K 31/12 (2006.01)
B23K 31/12 (2006.01)
C07D 323/02 (2006.01)
C07D 407/12 (2006.01)
G06F 11/32 (2006.01)
H04L 7/033 (2006.01)
A61K 8/36 (2006.01)
C08G 59/40 (2006.01)
C07B 41/04 (2006.01)
G01N 3/303 (2006.01)
C07C 35/18 (2006.01)
B01J 19/26 (2006.01)
A61K 8/97 (2017.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
A23B 4/044 (2006.01)
A23B 4/044 (2006.01)
G01M 99/00 (2011.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C10J 3/02 (2006.01)
C10M 175/02 (2006.01)
B23P 15/14 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
H04B 7/26 (2006.01)
C10M 175/02 (2006.01)
F16H 55/18 (2006.01)
E04B 9/12 (2006.01)
B23B 31/12 (2006.01)
B25J 17/02 (2006.01)
F16D 66/00 (2006.01)
C08J 9/228 (2006.01)
C08F 2/20 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
H03B 7/00 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
C07H 15/04 (2006.01)
G01N 3/02 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
C10B 53/02 (2006.01)
F16G 3/10 (2006.01)
B65D 19/32 (2006.01)
A61K 8/34 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
F03B 13/22 (2006.01)
B23K 101/12 (2006.01)
G01K 1/02 (2006.01)
G01K 1/02 (2006.01)
G01K 1/02 (2006.01)
F42B 12/10 (2006.01)
F42B 23/04 (2006.01)
F42D 5/04 (2006.01)
F42B 39/26 (2006.01)
F41A 3/00 (2006.01)

227353
227354
227355
227356
227357
227358
227359
227360
227361
227362
227363
227364
227365
227366
227367
227368
227369
227370
227371
227372
227373
227374
227375
227376
227377
227378
227379
227380
227381
227382
227383
227384
227385
227386
227387
227388
227389
227390
227391

F41A 3/78 (2006.01)
B01J 29/90 (2006.01)
B03B 5/32 (2006.01)
B28C 5/00 (2006.01)
H01F 27/02 (2006.01)
G01K 5/62 (2006.01)
G01K 5/58 (2006.01)
B64G 1/68 (2006.01)
G08B 29/02 (2006.01)
E02F 3/40 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
G01S 7/41 (2006.01)
A23L 7/17 (2016.01)
A01K 67/033 (2006.01)
A23D 7/00 (2006.01)
C07F 1/10 (2006.01)
C01B 25/01 (2006.01)
C12N 15/115 (2010.01)
H02K 16/00 (2006.01)
A61M 3/02 (2006.01)
C08G 75/00 (2006.01)
B66B 1/32 (2006.01)
B01D 11/00 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B65G 43/02 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
H02K 33/02 (2006.01)
C07D 309/12 (2006.01)
B29C 70/88 (2006.01)
A61K 31/726 (2006.01)
B62M 23/02 (2010.01)
F23Q 13/00 (2006.01)
C09K 3/18 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
F25D 23/02 (2006.01)
A61K 31/685 (2006.01)
A47B 96/00 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
B23B 51/08 (2006.01)

227392
227393
227394
227395
227396
227397
227398
227399
227400
227401
227402
227403
227404
227405
227406
227407
227408
227409
227410
227411
227412
227413
227414
227415
227416
227417
227418
227419
227420
227421
227422
227423
227424
227425
227426
227427
227428
227429
227430

A01F 15/07 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
H02B 13/00 (2006.01)
C30B 7/02 (2006.01)
C22B 1/02 (2006.01)
B60G 13/08 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
H02K 17/16 (2006.01)
H01L 23/60 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G21G 1/00 (2006.01)
E04B 1/02 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
B23K 26/34 (2006.01)
C09K 11/85 (2006.01)
A62D 3/30 (2007.01)
A62D 3/30 (2007.01)
E06C 7/08 (2006.01)
E21D 11/14 (2006.01)
F23K 1/00 (2006.01)
B21D 22/22 (2006.01)
A63B 61/04 (2006.01)
A61F 9/007 (2006.01)
F21S 8/08 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F21W 131/307 (2006.01)
G01N 1/00 (2006.01)
C07C 41/38 (2006.01)
B01J 23/06 (2006.01)
A01N 31/08 (2006.01)
A47L 15/44 (2006.01)
F26B 3/18 (2006.01)
C11B 1/10 (2006.01)
G01K 7/00 (2006.01)
C22B 3/00 (2006.01)
F26B 11/02 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
A61M 29/00 (2006.01)
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2017/24
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2017/17
2017/24
2017/24
2017/14
2017/14
2017/26

EP 1748119 B1
EP 1751249 B1
EP 1759812 B1
EP 1796465 B1
EP 1806383 B1
EP 1817017 B1
EP 1846563 B1
EP 1849470 B1
EP 1861839 B1
EP 1865117 B1
EP 1875027 B1
EP 1880083 B1
EP 1907499 B1
EP 1917336 B1
EP 1942920 B1
EP 1965606 B1
EP 1968424 B1
EP 1973549 B1
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EP 1981781 B1
EP 1981872 B1
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EP 1986980 B1
EP 1989166 B1
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EP 1998619 B1
EP 2007462 B1
EP 2054862 B1
EP 2055308 B1
EP 2056863 B1
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EP 2069135 B1
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EP 2078592 B1
EP 2094249 B1
EP 2095336 B1
EP 2109201 B1
EP 2110181 B1
EP 2117718 B1
EP 2122058 B1
EP 2122590 B1
EP 2122842 B1
EP 2136681 B1
EP 2136735 B1
EP 2140068 B1
EP 2142795 B1
EP 2145109 B1
EP 2147782 B1
EP 2150404 B1
EP 2152072 B1
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EP 2167005 B1
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EP 2178380 B1
EP 2185244 B1
EP 2186242 B1
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EP 2193056 B1
EP 2203425 B1
EP 2203974 B1
EP 2222922 B1
EP 2224019 B1
EP 2242773 B1
EP 2243385 B1
EP 2243472 B1
EP 2243472 B1
EP 2246031 B1

T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 14 06 2017
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T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 25 01 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 04 05 2016
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 28 06 2017
T4 (97) 27 01 2016
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 05 07 2017
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2017/28
2017/22
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2017/25
2017/33
2017/24
2017/05
2017/24
2017/27
2017/16
2017/26
2017/22
2017/23
2017/24
2017/25
2017/25
2017/14
2017/31
2017/22
2017/32
2017/25
2017/17
2017/15
2017/04
2017/04
2017/18
2017/22
2017/25
2017/23
2017/32
2017/32
2017/28
2017/28
2017/20
2016/18
2017/29
2017/27
2017/20
2017/25
2017/20
2017/26
2016/04
2017/26
2017/24
2017/26
2017/25
2017/15
2017/23
2017/26
2017/26
2017/30
2017/30
2017/27

EP 2247247 B1
EP 2251472 B1
EP 2251574 B1
EP 2252419 B1
EP 2253228 B1
EP 2253769 B1
EP 2254414 B1
EP 2254589 B1
EP 2258073 B1
EP 2271605 B1
EP 2276301 B1
EP 2279254 B1
EP 2281095 B1
EP 2281958 B1
EP 2282079 B1
EP 2286776 B1
EP 2288575 B1
EP 2290162 B1
EP 2291239 B1
EP 2291655 B1
EP 2292521 B1
EP 2293668 B1
EP 2305039 B1
EP 2308566 B1
EP 2323120 B1
EP 2334199 B1
EP 2334309 B1
EP 2334864 B1
EP 2336558 B1
EP 2337224 B1
EP 2340210 B1
EP 2344677 B1
EP 2346485 B1
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EP 2354936 B1
EP 2356993 B1
EP 2358640 B1
EP 2359996 B1
EP 2364345 B1
EP 2364347 B1
EP 2364938 B1
EP 2371222 B1
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EP 2376289 B1
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EP 2382069 B1
EP 2383285 B1
EP 2386047 B1
EP 2387498 B1
EP 2393755 B1
EP 2394803 B1
EP 2398774 B1
EP 2399059 B1
EP 2403882 B1
EP 2411752 B1
EP 2414472 B1
EP 2418217 B1
EP 2420749 B1
EP 2421632 B1
EP 2422157 B1
EP 2429112 B1
EP 2429284 B1
EP 2429319 B1
EP 2429777 B1
EP 2432565 B1
EP 2437702 B1
EP 2438033 B1
EP 2440717 B1
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T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
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T3 (97) 24 05 2017
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T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
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2017/31
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2017/21
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2017/27
2017/26
2017/32
2017/23
2017/24
2017/24
2017/31
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2017/21
2017/26
2017/13
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2017/27
2017/27
2017/25
2017/20
2017/26
2017/25
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2017/23
2017/23
2017/19
2017/10
2017/23
2017/33
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2017/30

EP 2444646 B1
EP 2445502 B1
EP 2446797 B1
EP 2449055 B1
EP 2449185 B1
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EP 2449910 B1
EP 2453813 B1
EP 2459171 B1
EP 2465404 B1
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EP 2536390 B1
EP 2536742 B1
EP 2537730 B1
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EP 2580835 B1

T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T4 (97) 24 05 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 05 04 2017
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T3 (97) 14 06 2017
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2017/24
2017/24
2017/18
2017/23
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2017/25
2017/27
2017/23
2017/23
2017/25
2017/21
2017/24
2017/31
2017/07
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2017/31
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2017/31
2017/26
2017/25
2017/13
2017/13
2017/19
2017/25
2017/21
2017/16
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2017/29
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2017/09
2017/21
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2017/22
2017/25
2017/25
2017/20
2017/23
2017/24
2017/25
2017/19
2017/26
2017/02
2017/20
2017/24
2017/15
2017/24
2017/25
2017/24

EP 2581097 B1
EP 2583791 B1
EP 2585184 B1
EP 2591488 B1
EP 2594522 B1
EP 2598308 B1
EP 2601278 B1
EP 2601410 B1
EP 2606104 B1
EP 2609923 B1
EP 2620579 B1
EP 2621418 B1
EP 2621468 B1
EP 2621548 B1
EP 2622956 B1
EP 2625053 B1
EP 2625985 B1
EP 2627675 B1
EP 2627773 B1
EP 2631398 B1
EP 2633077 B1
EP 2633825 B1
EP 2634344 B1
EP 2635645 B1
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EP 2699602 B1
EP 2701724 B1
EP 2703392 B1
EP 2703587 B1
EP 2704636 B1
EP 2705243 B1
EP 2705846 B1
EP 2706275 B1
EP 2708298 B1
EP 2708306 B1
EP 2709577 B1
EP 2713461 B1
EP 2713972 B1
EP 2714718 B1
EP 2718496 B1
EP 2719416 B1
EP 2721045 B1
EP 2722474 B1
EP 2723373 B1
EP 2723702 B1

Nr 11/2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 22 03 2017
T4 (97) 22 03 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 14 06 2017
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T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 02 08 2017
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T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
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T3 (97) 24 08 2016
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 21 06 2017
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T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
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2017/24
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2017/22
2017/25
2017/24
2017/27
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2017/23
2017/28
2017/25
2017/25
2017/13
2017/14
2017/19
2017/30
2017/25
2016/48
2017/23
2017/25
2017/23
2017/22
2017/24

EP 2724461 B1
EP 2724741 B1
EP 2726087 B1
EP 2726233 B1
EP 2729399 B1
EP 2729470 B1
EP 2733488 B1
EP 2734549 B1
EP 2735787 B1
EP 2736697 B1
EP 2736982 B1
EP 2739628 B1
EP 2742663 B1
EP 2746330 B1
EP 2746706 B1
EP 2748124 B1
EP 2748436 B1
EP 2748532 B1
EP 2749707 B1
EP 2750823 B1
EP 2751149 B1
EP 2752616 B1
EP 2753364 B1
EP 2757891 B1
EP 2758401 B1
EP 2760687 B1
EP 2763464 B1
EP 2763905 B1
EP 2763905 B1
EP 2764825 B1
EP 2766282 B1
EP 2766652 B1
EP 2767164 B1
EP 2769089 B1
EP 2770822 B1
EP 2770858 B1
EP 2773438 B1
EP 2773576 B1
EP 2776303 B1
EP 2776739 B1
EP 2777537 B1
EP 2780027 B1
EP 2780323 B1
EP 2780386 B1
EP 2780897 B1
EP 2784312 B1
EP 2785708 B1
EP 2785728 B1
EP 2786388 B1
EP 2786562 B1
EP 2788542 B1
EP 2789906 B1
EP 2793822 B1
EP 2794070 B1
EP 2797447 B1
EP 2798287 B1
EP 2799206 B1
EP 2799221 B1
EP 2799524 B1
EP 2800811 B1
EP 2800849 B1
EP 2802135 B1
EP 2802325 B1
EP 2802563 B1
EP 2802728 B1
EP 2803409 B1
EP 2804514 B1
EP 2804937 B1

T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 18 05 2016
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 24 08 2016
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
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2017/20
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2017/22
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2017/28
2017/23
2017/23

EP 2806028 B1
EP 2807562 B1
EP 2807750 B1
EP 2808138 B1
EP 2808469 B1
EP 2808486 B1
EP 2809594 B1
EP 2810720 B1
EP 2813238 B1
EP 2813239 B1
EP 2814933 B1
EP 2817723 B1
EP 2821161 B1
EP 2823070 B1
EP 2825689 B1
EP 2830407 B1
EP 2831453 B1
EP 2832541 B1
EP 2834938 B1
EP 2835592 B1
EP 2837461 B1
EP 2838367 B1
EP 2838914 B1
EP 2839054 B1
EP 2839827 B1
EP 2841668 B1
EP 2844487 B1
EP 2844723 B1
EP 2845251 B1
EP 2845491 B1
EP 2847183 B1
EP 2851178 B1
EP 2855506 B1
EP 2858456 B1
EP 2861726 B1
EP 2861887 B1
EP 2862904 B1
EP 2863764 B1
EP 2864017 B1
EP 2864290 B1
EP 2867258 B1
EP 2872010 B1
EP 2872626 B1
EP 2874765 B1
EP 2876060 B1
EP 2876245 B1
EP 2878950 B1
EP 2884029 B1
EP 2886126 B1
EP 2886587 B1
EP 2887670 B1
EP 2890687 B1
EP 2891428 B1
EP 2894371 B1
EP 2894990 B1
EP 2899348 B1
EP 2900215 B1
EP 2900566 B1
EP 2902250 B1
EP 2903274 B1
EP 2904907 B1
EP 2905280 B1
EP 2906252 B1
EP 2906489 B1
EP 2906733 B1
EP 2908560 B1
EP 2908579 B1
EP 2908580 B1
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T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 04 01 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 08 03 2017
T4 (97) 08 03 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 24 05 2017
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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).
355536
384683
390808
391248
391451
391554
395079
396287
396454

09/2004
18/2008
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24/2011
26/2011
04/2011
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u)
399481
399795
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12/2013
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19/2013
21/2013
26/2013
01/2014

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) 01777
Kompozycja do leczenia nadciśnienia płucnego
DPO.0398 2016 05 20
Gilead Sciences, Inc., FOSTER CITY, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/08/451 2015 11 25 VOLIBRIS - AMBRISENTAN

3930
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Nr 11/2017

375

378

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

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

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).

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:
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Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu podstawowego oraz numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu wniosku o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego.
(T3) 2068874 12/2016

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).
06/2005
01/2013
02/2014
10/2014
12/2014
13/2014
14/2014
14/2014
03/2015

(B1) 189953 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JANIK JERZY, Stalowa Wola, Polska
i dokonanie wpisu: TASTA ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola, Polska 830188343
(B1) 196490 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRONOTEC AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria
(B1) 198638 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRONOTEC AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria

377

368209
395310
400015
401377
401883
402020
402302
402363
404793

rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający
je wskazał,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.

405067
406187
406476
406934
407619
409157
409167
410203

04/2015
11/2015
13/2015
16/2015
26/2014
04/2016
04/2016
11/2016

(B1) 202330 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRONOTEC AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria
(B1) 203511 2017 09 01 F. Wykreślono wpis o brzmieniu:
W dniu 01 grudnia 2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął
wniosek o dokonanie w rejestrze patentowym wpisu informacji
o zajęciu patentu na przedmiotowy wynalazek (Sygn. post. egz.
nr Km 3781/15) (decyzja z dnia 05 kwietnia 2917 r. o wpisie zajęcia)
(B1) 206532 2017 04 27 F. Dokonano wpisu o brzmieniu: Decyzją z dnia 2017 04 27 Urząd Patentowy RP umorzył postępowanie
w sprawie o wpis do rejestru patentowego informacji o zajęciu patentu na przedmiotowy wynalazek (Sygn. post. egz. Nr Km 1904/16)
(B1) 208822 2017 04 27 F. Dokonano wpisu o brzmieniu: Decyzją z dnia 27.04.2017 r. Urząd Patentowy RP umorzył postępowanie w sprawie o wpis do rejestru patentowego informacji o zajęciu
patentu na przedmiotowy wynalazek (Sygn. post. egz. Km 1904/16)

Nr 11/2017
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(B1) 209539 2017 03 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PTAK ROBERT RAMM, Paterek, Polska 092924988 i dokonanie wpisu: PRINT SILVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Chludowo, Polska 362485215
(B1) 210821 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LIDER-SYSTEM LESZEK I JAROSŁAW
CHYŁA SPÓŁKA CYWILNA, Pianowo, Polska 301591011 i dokonanie
wpisu: LESZEK CHYŁA, Kościan, Polska; JAROSŁAW CHYŁA, Lubosz
Stary, Polska
(B1) 212682 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline LLC, Philadelphia,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, Brentford, Wielka Brytania
(B1) 212682 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, Brentford,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: NOVARTIS PHARMA AG, Bazylea, Szwajcaria
(B1) 212682 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS PHARMA AG, Bazylea,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: NOVARTIS AG, Bazylea, Szwajcaria
(B1) 213453 2015 05 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, Polska 141138730
(B1) 214137 2017 09 19 C. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie Marcin KONRDACKI i wpisanie
Marcin KONDRACKI
(B1) 214558 2017 04 05 F. Wykreślono wpis o brzmieniu:
Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, I Wydziału Cywilnego z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. akt: I Nc
92/11 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 2 lutego 2015
r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie w toku postepowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 772/15 dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi na rzecz wierzyciela: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
(B1) 214951 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GWIAZDOWSKI ZBIGNIEW FIRMA
PRODUKCYJNO-HANDLOWA SAGWIAZ, Płońsk, Polska 130133542
i dokonanie wpisu: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI FIRMA SAGWIAZ,
Skrwilno, Polska 130133542
(B1) 214951 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI FIRMA
SAGWIAZ, Skrwilno, Polska 130133542 i dokonanie wpisu: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI, Żuromin, Polska
(B1) 214952 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GWIAZDOWSKI ZBIGNIEW FIRMA
PRODUKCYJNO-HANDLOWA SAGWIAZ, Płońsk, Polska 130133542
i dokonanie wpisu: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI FIRMA SAGWIAZ,
Skrwilno, Polska 130133542
(B1) 214952 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI FIRMA
SAGWIAZ, Skrwilno, Polska 130133542 i dokonanie wpisu: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI, Żuromin, Polska
(B1) 215014 2017 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BODIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, Polska 273046810 i dokonanie
wpisu: BODIM-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, Polska 242752623
(B1) 215180 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DSM FINE CHEMICALS
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AUSTRIA NFG GMBH & CO KG, Linz, Austria i dokonanie wpisu: DPx
Fine Chemicals Austria GmbH & Co KG, Linz, Austria
(B1) 215180 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DPx Fine Chemicals Austria GmbH
& Co KG, Linz, Austria i dokonanie wpisu: ESIM Chemicals GmbH,
Linz, Australia
(B1) 216513 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH
PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski, Polska 590019815
i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 270641528
(B1) 216514 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH
PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski, Polska 590019815
i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 270641528
(B1) 216528 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Glaxo Group Limited, Brentford, Wielka Brytania
(B1) 216528 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Glaxo Group Limited, Brentford,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: NOVARTIS PHARMA AG, Bazylea, Szwajcaria
(B1) 216528 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS PHARMA AG, Bazylea,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: NOVARTIS AG, Bazylea, Szwajcaria
(B1) 216745 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TRIMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120670087 i dokonanie
wpisu: ADRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabierzów, Polska 122903650
(B1) 217082 2017 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH
PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski, Polska 590019815
i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 270641528
(B1) 217858 2017 09 19 C. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie Prediman K SHAN i wpisanie Prediman K SHAH
(B1) 218617 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GLAXOSMITHKLINE LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, Brentford, Wielka Brytania
(B1) 218617 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, Brentford,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: NOVARTIS PHARMA AG, Bazylea, Szwajcaria
(B1) 218617 2017 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS PHARMA AG, Bazylea,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria
(B1) 218956 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CHYŁA LESZEK LIDER-SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA, Kościan, Polska 301591011; CHYŁA JAROSŁAW LIDER-SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA, Kościan, Polska 301591011
i dokonanie wpisu: LIDER-SYSTEM LESZEK CHYŁA JAROSŁAW CHYŁA SPÓŁKA CYWILNA, Pianowo, Polska
(B1) 218956 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LIDER-SYSTEM LESZEK CHYŁA JAROSŁAW
CHYŁA SPÓŁKA CYWILNA, Pianowo, Polska i dokonanie wpisu: LESZEK CHYŁA, Kościan, Polska; JAROSŁAW CHYŁA, Lubosz Stary, Polska
(B1) 219023 2017 07 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INVENTION MIND SPÓŁKA Z OGRA-
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NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 220953110; EKO-WYSYPISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chmielno, Polska 220846695 i dokonanie wpisu: EKO-WYSYPISKO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chmielno, Polska 220846695
(B1) 219089 2017 09 19 C. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie Marcin KONRDACKI i wpisanie
Marcin KONDRACKI
(B1) 219669 2017 04 27 F. Dokonano wpisu o brzmieniu: Decyzją z dnia 27 kwietnia 2017 r. Urząd Patentowy RP umorzył postępowanie w sprawie o wpis do rejestru patentowego informacji o zajęciu patentu na przedmiotowy wynalazek (Sygn. post. egz. Nr Km
1904/16)
(B1) 220969 2017 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE AWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 001407235 i dokonanie wpisu:
ZBIGNIEW TARKA DOR.-HAN., Warszawa, Polska 364370500
(B1) 221888 2017 04 27 F. Dokonano wpisu o brzmieniu: Decyzją z dnia 27.04.2017 r. Urząd Patentowy RP umorzył postępowanie w sprawie o wpis do rejestru patentowego informacji o zajęciu patentu na przedmiotowy wynalazek (Sygn. post. egz. Nr Km
1904/16)
(B1) 222322 2017 10 16 F. „Wykreślono wpis o brzmieniu
„W dniu 5 grudnia 2016 r. do Urzędu Patentowego Rp wpłynął
wniosek o dokonanie w rejestrze wpisu informacji o zajęciu patentu na przedmiotowy wynalazek (Sygn. post. egz. nr Km 2645/16)”
(dec. z dnia 09.03.2017 r. o wpisie zajęcia).
(B1) 222775 2017 07 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EKO-WYSYPISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chmielno, Polska 220846695;
INVENTION MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 220953110 i dokonanie wpisu: EKO-WYSYPISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chmielno,
Polska 220846695
(B1) 223667 2017 08 03 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
W dniu 17 sierpnia 2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.Ns-Rej.Za 2406/16/971) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2501987 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.223667 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Antoniemu Śmigle zamieszkałemu w Rzeszowie wobec EKO HYBRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogoźnicy.
(B1) 224073 2017 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice,
Polska 000001637; BOLESŁAW RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, Polska 273925717 i dokonanie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637;
ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE „BOLESŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA,
Bukowno, Polska
(B1) 224789 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SUMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielgoszcz, Polska 320525634 i dokonanie wpisu: SUMARA ANDRZEJ HENRYK, Słutowo, Polska
(B1) 225720 2017 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TALER JAN, Kraków, Polska; TALER
DAWID, Kraków, Polska; JAREMKIEWICZ MAGDALENA, Jawornik
Polski, Polska; SOBOTA TOMASZ, Kraków, Polska i dokonanie wpisu:
INTHERSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska
(B1) 225903 2017 07 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INVENTION MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 220953110
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i dokonanie wpisu: INVENTION MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 220953110; EKO-WYSYPISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chmielno,
Polska 220846695
(B1) 225903 2017 07 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INVENTION MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 220953110; EKO-WYSYPISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chmielno, Polska 220846695 i dokonanie wpisu: EKO-WYSYPISKO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chmielno, Polska 220846695
379
WPISY I ZMIANY W WYODRĘBNIONEJ
CZĘŚCI REJESTRU PATENTOWEGO
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której
dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwa, a także miejsce zamieszkania
lub siedziba uprawnionego z patentu europejskiego,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania,
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oznaczenie
organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - decyzje dotyczące danego patentu europejskiego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu europejskiego a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego
lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(T3) 1610787 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(T3) 1626913 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(T3) 1651335 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AREVA NP GmbH, Erlangen, Niemcy; Strabag AG, Wien, Austria i dokonanie wpisu: AREVA
GmbH, Erlangen, Niemcy; Strabag AG, Wien, Austria
(T3) 1651335 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AREVA GmbH, Erlangen, Niemcy;
Strabag AG, Wien, Austria i dokonanie wpisu: Yara Environmental
Technologies GmbH, Wiedeń, Austria
(T3) 1749751 2017 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc. Zweigniederlassung München, München, Niemcy i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 1772380 2017 03 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Northfield, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Kraft Foods R
& D, Inc., Deerfield, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 1772380 2017 03 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T5) 1712612 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Vanish B.V.,
Hoofddorp, Holandia
(T3) 1589005 2017 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Les Laboratoires Servier, Courbevoie, Francja i dokonanie wpisu: Les Laboratoires Servier, Suresnes,
Francja
(T3) 1715778 2017 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R&D, Inc., München, Niemcy i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
Utrecht, Holandia
(T3) 1715779 2017 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R&D, Inc., München, Niemcy i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
Utrecht, Holandia
(T3) 1720697 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: W.R. GRACE & CO.-CONN., Columbia, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GCP Applied Technologies Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1796516 2017 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R&D, Inc., München, Niemcy i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
Utrecht, Holandia
(T3) 1805452 2017 03 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven, Holandia
(T3) 1824757 2017 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R&D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 1872665 2017 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc. Zweigniederlassung München, München, Niemcy i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 1695965 2017 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Les Laboratoires Servier, Courbevoie, Francja i dokonanie wpisu: Les Laboratoires Servier, Suresnes, Francja
(T3) 1707562 2017 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Les Laboratoires Servier, Courbevoie, Francja i dokonanie wpisu: Les Laboratoires Servier, Suresnes, Francja
(T3) 1764319 2017 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TABASZEWSKI KRZYSZTOF, Raszyn-Rybie, Polska i dokonanie wpisu: BOGDAN PIELASZEK USŁUGI
HYDRAULICZNE, REMONTOWO-BUDOWLANE, Gabryelin, Polska
(T3) 1764319 2017 03 06 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
„Na mocy umowy z dnia 9 lutego 2017 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie patentu europejskiego przez KRZYSZTOFA
TABASZEWSKIEGO, Raszyn-Rybine do dn. 9 lutego 2028 r.”
(T3) 1853129 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: 3M Svenska Aktiebolag, Sollentuna, Szwecja i dokonanie wpisu: 3M Innovative Properties Company, Saint Paul, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1863354 2017 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R&D, Inc., München, Niemcy i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
Utrecht, Holandia
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(T3) 188870 2017 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Merial Limited, Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Merial, Inc., Duluth, Stany
Zjednoczone Ameryki
(T3) 1897332 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven, Holandia
(T3) 1916921 2017 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Smith, Robert D., Dartmouth, Kanada i dokonanie wpisu: JewelPop Inc., Dartmouth, Kanada
(T3) 1882581 2017 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Northfield, Stany Zjednoczone Ameryki; Filtrona United Kingdom Limited, Nottingham, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Kraft Foods
R&D, Inc., Deerfield, Stany Zjednoczone Ameryki; Filtrona United
Kingdom Limited, Nottingham, Wielka Brytania
(T3) 1882581 2017 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R&D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki; Filtrona United Kingdom Limited,
Nottingham, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Filtrona United
Kingdom Limited, Nottingham, Wielka Brytania; Koninklijke Douwe Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 1816242 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: W.R. GRACE & CO.-CONN., Columbia, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GCP Applied
Technologies Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 199220 1 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven, Holandia
(T3) 2067108 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven, Holandia
(T3) 2117523 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Novartis Pharma
AG, Basel, Szwajcaria
(T3) 2117523 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Pharma AG, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria
(T3) 2147576 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven, Holandia
(T3) 2151324 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e.V., Leipzig, Niemcy i dokonanie wpisu: MASCHINENFABRIK KASPAR WALTER GMBH & CO KG, Krailling, Niemcy
(T3) 2359052 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven, Holandia
(T5) 2313572 2017 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Gemino S.R.L., Padova, Włochy
i dokonanie wpisu: GPR INTERNI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, Rubano,
Włochy
(T3) 2435676 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wathieu, Patrick, Lasne, Belgia;
Wathieu, Michèle, Lasne, Belgia i dokonanie wpisu: DMA TECH S.à
r.l., Eischen, Luksemburg
(T3) 2443387 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindho-
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Nr 11/2017

ven, Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven, Holandia

pen, Belgia i dokonanie wpisu: Complex Foam BVBA, Antwerpen,
Belgia

(T3) 2512267 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia

(T3) 2811875 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia

(T3) 2485593 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Novartis Pharma AG, Basel, Szwajcaria

(T3) 2828889 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven, Holandia

(T3) 2485593 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Pharma AG, Basel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria

(T3) 2781175 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia

(T3) 2359826 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy
i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(T3) 2531456 2017 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Euros Meccanica S.r.l. con Unico
Socio, Scandiano, Włochy i dokonanie wpisu: KERAGLASS INDUSTRIES S.r.l., Baiso, Włochy
(T3) 2554024 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven, Holandia

(T3) 2859778 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven, Holandia
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(T3) 2595895 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.

(T3) 2595497 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., UTRECHT, Holandia

(T3) 1506816 2015 02 20

(T3) 2651237 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia

(T3) 1555219 2015 05 20

(T3) 2659740 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven, Holandia
(T3) 2478802 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc.,
Northfield, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Kraft
Foods R&D, Inc., Deerfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2478802 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R&D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 2719258 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven, Holandia
(T3) 2745046 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven, Holandia

(T3) 1491614 2015 04 28

(T3) 1541519 2015 09 23

(T3) 1605037 2015 10 27
(T3) 1613417 2015 09 08
(T3) 1613784 2015 12 01
(T3) 1638414 2014 12 16
(T5) 1651213 2015 12 23
(T3) 1655335 2014 11 27
(T3) 1663924 2015 08 26
(T3) 1675806 2015 12 17
(T3) 1691783 2015 09 24
(T3) 1692424 2015 12 08
(T3) 1696867 2015 05 01
(T3) 1699434 2016 02 02

(T3) 2659783 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia

(T3) 1723220 2015 04 17

(T3) 2832278 2017 02 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GO4HIT.BVBA, Antwer-

(T3) 1732953 2015 01 26

(T3) 1732402 2015 04 15

Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.

Nr 11/2017
(T3) 1748088 2015 10 23
(T3) 1753395 2015 06 11
(T3) 1755662 2015 06 25
(T3) 1771505 2015 03 12
(T3) 1771542 2015 04 17
(T3) 1791702 2014 02 05
(T3) 1807214 2015 05 29
(T3) 1808168 2015 02 05
(T3) 1811957 2015 06 02
(T3) 1817165 2015 12 01
(T3) 1819326 2015 08 31
(T3) 1831062 2015 10 13
(T3) 1835939 2015 05 21
(T3) 1841982 2016 01 22
(T3) 1848648 2015 06 03
(T3) 1850028 2015 05 10
(T3) 1858932 2015 10 30
(T3) 1859172 2015 04 28
(T3) 1864048 2015 11 23
(T3) 1872666 2015 11 27
(T3) 1872773 2015 07 23
(T3) 1888316 2015 06 26
(T3) 1909871 2016 10 10
(T3) 1912973 2015 06 28
(T3) 1913062 2015 07 02
(T3) 1940248 2015 07 10
(T3) 1948317 2015 08 14
(T3) 1954953 2015 11 10
(T3) 1958514 2015 12 02
(T3) 1967554 2015 10 28
(T3) 1971865 2015 08 06
(T3) 1981360 2016 01 14
(T3) 1981931 2016 02 03
(T3) 1985594 2015 07 10

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.

(T3) 1987220 2015 06 22
(T3) 1993869 2016 02 26
(T3) 2076268 2014 08 21

3935
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
Unieważniono w całości przez Europejski Urząd Patentowy.
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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.
(B1) 182415
(B1) 183087
(B1) 188820
(B1) 189522
(B1) 189974
(B1) 190060
(B1) 191041
(B1) 191134
(B1) 192015
(B1) 192477
(B1) 192834
(B1) 193532
(B1) 193974
(B1) 194314
(B1) 194584
(B1) 194640
(B1) 194643
(B1) 194703
(B1) 195021
(B1) 195068
(B1) 195381
(B1) 195548
(B1) 195726
(B1) 195831
(B1) 196746
(B1) 196747
(B1) 196798
(B1) 197187
(B1) 197250
(B1) 197748
(B1) 197777
(B1) 197919
(B1) 198039
(B1) 198313
(B1) 198356
(B1) 198883
(B1) 199826
(B1) 199860
(B1) 200245
(B1) 201364
(B1) 201801
(B1) 202242
(B1) 202545
(B1) 202778
(B1) 203164
(B1) 203608
(B1) 203929
(B1) 203930
(B1) 204274
(B1) 204484

2016 04 09
2016 04 11
2016 04 17
2016 04 20
2016 04 15
2016 04 20
2016 04 28
2016 04 12
2016 04 17
2016 04 10
2016 04 12
2016 04 12
2016 04 02
2016 04 16
2016 04 11
2016 04 08
2016 04 10
2016 04 26
2016 04 01
2016 04 27
2016 04 11
2016 04 11
2016 04 11
2016 04 06
2016 04 09
2016 04 09
2016 04 11
2016 04 22
2016 04 23
2016 04 22
2016 04 22
2016 04 24
2016 10 12
2016 04 15
2016 04 22
2016 02 13
2016 04 08
2016 04 11
2016 04 22
2016 04 10
2016 04 27
2016 04 13
2016 04 02
2016 04 20
2016 09 14
2016 04 02
2016 04 19
2016 04 19
2016 04 07
2016 04 22

(B1) 204539
(B1) 204999
(B1) 205025
(B1) 205373
(B1) 206110
(B1) 206263
(B1) 207083
(B1) 207271
(B1) 207284
(B1) 207337
(B1) 207409
(B1) 207452
(B1) 208201
(B1) 208481
(B1) 208802
(B1) 208815
(B1) 208998
(B1) 209338
(B1) 209680
(B1) 209696
(B1) 209748
(B1) 209863
(B1) 209958
(B1) 210272
(B1) 210275
(B1) 210288
(B1) 210330
(B1) 210528
(B1) 210618
(B1) 210761
(B1) 211316
(B1) 211592
(B1) 211622
(B1) 211981
(B1) 212217
(B1) 212218
(B1) 212375
(B1) 212585
(B1) 212685
(B1) 212743
(B1) 212845
(B1) 213451
(B1) 213487
(B1) 214001
(B1) 214154
(B1) 214155
(B1) 214160
(B1) 214513
(B1) 214530
(B1) 215176

2016 04 02
2016 04 12
2016 04 26
2016 04 05
2016 04 26
2016 04 02
2016 04 08
2016 04 15
2016 04 12
2016 03 30
2016 04 11
2016 04 28
2017 02 15
2016 04 23
2016 04 04
2016 04 22
2016 04 23
2016 04 03
2016 04 26
2016 04 07
2016 04 12
2016 04 05
2016 04 25
2016 04 09
2016 04 03
2016 04 28
2016 04 17
2016 04 10
2016 04 20
2016 04 27
2016 04 19
2016 04 21
2016 05 09
2016 04 09
2016 04 06
2016 04 06
2016 04 06
2016 04 02
2016 04 26
2016 04 16
2016 04 19
2016 03 10
2016 02 26
2016 04 25
2016 04 14
2016 04 15
2016 04 19
2016 04 11
2016 04 11
2016 04 14

3936
(B1) 215235
(B1) 215250
(B1) 215261
(B1) 215680
(B1) 215998
(B1) 216033
(B1) 216124
(B1) 216183
(B1) 216207
(B1) 216285
(B1) 216359
(B1) 216380
(B1) 216436
(B1) 216531
(B1) 216862
(B1) 216875
(B1) 216954
(B1) 217510
(B1) 217934
(B1) 217947
(B1) 218006
(B1) 218138
(B1) 218139
(B1) 218280
(B1) 218293
(B1) 218340
(B1) 218620
(B1) 218728
(B1) 218767
(B1) 218971
(B1) 219116
(B1) 219228
(B1) 219229
(B1) 219344
(B1) 219467
(B1) 219474
(B1) 219531
(B1) 219552
(B1) 219554
(B1) 219611
(B1) 219659
(B1) 219779
(B1) 219854
(B1) 220173
(B1) 220191
(B1) 220193
(B1) 220218
(B1) 220335
(B1) 220428
(B1) 220497
(B1) 220590
(B1) 220603
(B1) 220628
(B1) 220719
(B1) 220762
(B1) 220807
(B1) 220810
(B1) 220829
(B1) 220867
(B1) 220886
(B1) 220898
(B1) 220936
(B1) 220939

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016 04 07
2016 04 11
2016 04 14
2016 04 19
2016 04 18
2016 04 27
2016 04 20
2016 04 28
2016 04 16
2016 04 02
2016 03 02
2016 03 06
2016 04 04
2016 04 08
2016 04 23
2016 04 17
2016 04 19
2016 04 13
2016 04 22
2016 04 24
2016 04 18
2016 04 04
2016 04 04
2016 04 29
2016 09 03
2016 04 01
2016 04 19
2015 12 16
2016 04 10
2016 04 07
2015 10 04
2016 04 01
2016 04 01
2015 10 12
2016 04 24
2016 08 01
2016 04 28
2016 04 28
2016 04 28
2016 07 04
2016 04 03
2016 04 23
2016 04 04
2016 04 16
2016 04 06
2016 04 04
2016 03 16
2016 04 27
2016 04 26
2016 04 03
2016 04 26
2016 03 31
2016 01 22
2014 09 20
2015 06 29
2016 04 20
2016 03 11
2016 03 14
2016 04 22
2016 06 08
2016 03 01
2016 03 11
2016 03 15

(B1) 220995
(B1) 221003
(B1) 221054
(B1) 221114
(B1) 221147
(B1) 221148
(B1) 221180
(B1) 221240
(B1) 221241
(B1) 221268
(B1) 221272
(B1) 221278
(B1) 221279
(B1) 221356
(B1) 221379
(B1) 221457
(B1) 221481
(B1) 221491
(B1) 221566
(B1) 221597
(B1) 221608
(B1) 221612
(B1) 221617
(B1) 221672
(B1) 221698
(B1) 221801
(B1) 221804
(B1) 221805
(B1) 221824
(B1) 221964
(B1) 221998
(B1) 222182
(B1) 222278
(B1) 222353
(B1) 222526
(B1) 222569
(B1) 222646
(B1) 222703
(B1) 222871
(B1) 222872
(B1) 222873
(B1) 222874
(B1) 222875
(B1) 222882
(B1) 222883
(B1) 222884
(B1) 222936
(B1) 223004
(B1) 223059
(B1) 223314
(B1) 223501
(B1) 223513
(B1) 223527
(B1) 223550
(B1) 223553
(B1) 223621
(B1) 223622
(B1) 223623
(B1) 223624
(B1) 223732
(B1) 223896
(B1) 223900
(B1) 223902

2016 02 23
2016 03 18
2016 03 22
2015 01 24
2016 04 24
2016 04 24
2016 08 06
2016 03 13
2016 03 28
2016 03 18
2016 04 02
2016 04 25
2016 04 19
2016 04 21
2014 11 03
2016 03 13
2016 03 18
2016 03 07
2016 03 22
2014 09 20
2016 04 24
2016 04 09
2016 04 09
2016 03 22
2014 12 27
2016 04 19
2016 03 27
2016 03 22
2016 03 11
2015 12 10
2016 03 13
2016 04 26
2016 04 02
2015 08 31
2016 03 22
2016 06 11
2015 11 29
2016 03 08
2016 03 07
2016 03 07
2016 03 07
2016 03 07
2016 03 07
2016 03 07
2016 03 07
2016 03 07
2016 03 11
2016 03 21
2016 04 15
2016 06 04
2016 03 18
2016 03 18
2016 03 31
2015 09 07
2016 03 18
2016 04 12
2016 04 12
2016 04 12
2016 04 12
2015 10 30
2013 12 22
2016 01 17
2016 04 15

(B1) 223907
(B1) 223921
(B1) 223963
(B1) 223967
(B1) 224024
(B1) 224040
(B1) 224178
(B1) 224196
(B1) 224217

Nr 11/2017

2016 03 07
2014 11 16
2016 03 29
2015 08 07
2016 01 02
2015 11 26
2014 11 24
2015 06 20
2015 11 27

(B1) 224237
(B1) 224358
(B1) 224364
(B1) 224369
(B1) 224370
(B1) 224373
(B1) 224380
(B1) 224385
(B1) 224418

2015 12 22
2013 12 23
2014 08 09
2009 06 26
2010 11 09
2015 10 12
2015 11 12
2015 11 21
2015 09 26

382
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) 1649135
(T3) 1651122
(T3) 1651573
(T3) 1651800
(T3) 1651808
(T3) 1651986
(T3) 1654212
(T3) 1654355
(T3) 1656120
(T3) 1658302
(T3) 1660213
(T3) 1663743
(T3) 1665500
(T3) 1672982
(T3) 1678244
(T3) 1681520
(T3) 1697071
(T3) 1725820
(T3) 1726230
(T3) 1733606
(T3) 1736266
(T3) 1736415
(T3) 1738747
(T3) 1738817
(T3) 1739277
(T3) 1743882
(T3) 1745688
(T3) 1746351
(T3) 1749655
(T3) 1749756
(T3) 1754698
(T3) 1755404
(T3) 1755671
(T3) 1755924
(T3) 1756392
(T3) 1756399
(T3) 1756533
(T3) 1756759
(T3) 1758456
(T3) 1761284
(T3) 1761327
(T3) 1761446

2016 06 09
2016 07 16
2016 07 26
2016 07 19
2016 07 12
2016 07 28
2016 06 25
2016 06 08
2016 07 19
2016 07 26
2016 07 15
2016 06 02
2016 06 02
2016 06 07
2016 07 23
2016 07 05
2016 06 02
2016 02 28
2016 05 19
2016 06 08
2016 06 23
2016 06 26
2016 06 30
2016 06 27
2016 06 30
2016 06 30
2016 07 22
2016 07 18
2016 07 28
2016 07 28
2016 07 21
2016 06 14
2016 06 15
2016 06 14
2016 06 14
2016 06 14
2016 06 14
2016 06 01
2016 06 16
2016 06 21
2016 06 16
2016 06 20

(T3) 1761462
(T3) 1761522
(T3) 1761533
(T3) 1761746
(T3) 1763300
(T3) 1763374
(T3) 1763427
(T3) 1763546
(T3) 1764609
(T3) 1765917
(T3) 1766734
(T3) 1767051
(T3) 1768746
(T3) 1768923
(T3) 1768966
(T3) 1769062
(T3) 1771067
(T3) 1771074
(T3) 1772741
(T3) 1773122
(T3) 1773163
(T3) 1773307
(T3) 1773352
(T3) 1773509
(T3) 1773510
(T3) 1773767
(T3) 1870507
(T3) 1870509
(T3) 1870510
(T3) 1872704
(T3) 1873093
(T3) 1873142
(T3) 2016164
(T3) 2252284
(T3) 2258452
(T3) 2293791
(T3) 2296614
(T3) 2366844
(T3) 2369213
(T3) 2542551
(T3) 2566592

2016 06 15
2016 06 23
2016 06 17
2016 07 01
2016 06 28
2016 06 09
2016 06 18
2016 06 30
2016 06 10
2016 06 09
2016 06 24
2016 07 07
2016 07 08
2016 07 12
2016 06 17
2016 07 14
2016 07 18
2016 06 16
2016 07 27
2016 07 28
2016 06 16
2016 07 29
2016 07 10
2016 06 17
2016 06 17
2016 07 07
2016 06 21
2016 06 21
2016 06 21
2016 06 29
2016 06 29
2016 06 13
2015 09 15
2016 02 06
2016 03 17
2016 02 06
2015 05 20
2016 02 28
2016 03 10
2016 02 25
2016 04 28
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B. WZORY UŻYTKOWE
383
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 69 473 do nr 69 546)
Y1 (11) 69544
(41) 2017 04 24
(51) A01B 15/04 (2006.01)
(21) 124512
(22) 2015 10 22
(72) WIKTOROWICZ JAN, Opoczno (PL); BARAN ADAM,
Opoczno (PL)
(73) AGRO-WIKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno (PL)
(54) Lemiesz do pługa

Y1 (11) 69521
(41) 2016 10 10
(51) A22C 11/00 (2006.01)
A22C 11/02 (2006.01)
(21) 123944
(22) 2015 03 27
(72) ANDRZEJEWSKI ANDRZEJ, Milicz Słączno (PL); URBAŃSKI
KAZIMIERZ, Trzebnica (PL); KRÓL KRZYSZTOF, Sułów (PL)
(73) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(54) Urządzenie do produkcji wyrobów wędliniarskich

(41) 2017 03 27
Y1 (11) 69542
(51) A01B 49/02 (2006.01)
A01B 49/06 (2006.01)
(21) 124408
(22) 2015 09 18
(72) ANIOŁ KAZIMIERZ, Pilzno (PL); SYNOWIECKI MAREK,
Siedliska Bogusz (PL)
(73) ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno (PL)
(54) Układ mocowania

(41) 2016 11 07
Y1 (11) 69496
(51) A43B 17/10 (2006.01)
(21) 124028
(22) 2015 05 04
(72) GARBOLIŃSKI MAREK, Karczew (PL); GADOMSKI PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) GARBOLIŃSKI MAREK, Karczew (PL); GADOMSKI PIOTR,
Warszawa (PL)
(54) Nakładka na wkładkę do obuwia

Y1 (11) 69540
(41) 2017 03 27
(51) A01C 9/00 (2006.01)
A01C 9/02 (2006.01)
(21) 124398
(22) 2015 09 17
(72) ANIOŁ KAZIMIERZ, Pilzno (PL); CEBULA MAREK, Latoszyn (PL)
(73) ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno (PL)
(54) Sadzarka do ziemniaków
Y1 (11) 69519
(41) 2017 01 02
(51) A01K 13/00 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
(21) 124221
(22) 2015 07 01
(72) TILLET NICOLAS, Hamburg (DE)
(73) DELAVAL HOLDING AB, Tumba (SE)
(54) Konstrukcja do szczotkowania zwierząt
Y1 (11) 69518
(41) 2017 04 24
(51) A01K 13/00 (2006.01)
(21) 124516
(22) 2015 10 21
(72) PODDĘBSKI ŁUKASZ, Ełk (PL)
(73) PODDĘBSKI ŁUKASZ, Ełk (PL)
(54) Zgrzebło do usuwania sierści liniejących zwierząt domowych
i użytkowych
Y1 (11) 69526
(41) 2014 12 08
(51) A01M 29/06 (2011.01)
(62) 404074
(21) 125347
(22) 2013 05 27
(72) TELATYŃSKI LECH, Lubin (PL); HOŁOWNICKI RYSZARD,
Skierniewice (PL); SAŁUDA RYSZARD, Skierniewice (PL); SUJKA
ANDRZEJ, Dębowa Góra (PL)
(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL)
(54) Urządzenie do odstraszania ptaków

Y1 (11) 69527
(41) 2015 06 22
(51) A45C 11/12 (2006.01)
A45C 11/10 (2006.01)
G04B 39/02 (2006.01)
G04B 39/00 (2006.01)
(22) 2013 12 17
(21) 122663
(72) RĄCZYŃSKA ALEKSANDRA, Suchy Las (PL)
(73) INWEST AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las (PL)
(54) Koperta zegarka
Y1 (11) 69545
(41) 2017 05 08
(51) A45D 40/00 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
(22) 2015 10 26
(21) 124530
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Płaski pojemnik z nakrętką
Y1 (11) 69530
(41) 2017 05 08
(51) A45D 40/00 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
(21) 124531
(22) 2015 10 26
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Płaski pojemnik z nakrętką
Y1 (11) 69532
(41) 2017 05 08
(51) A45D 40/00 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
(21) 124532
(22) 2015 10 26
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Płaski pojemnik z nakrętką
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Y1 (11) 69533
(41) 2017 05 08
(51) A45D 40/00 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
(21) 124533
(22) 2015 10 26
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Płaski pojemnik z nakrętką
Y1 (11) 69502
(41) 2017 04 24
(51) A47C 5/00 (2006.01)
A47C 4/04 (2006.01)
A47C 3/16 (2006.01)
(21) 124502
(22) 2015 10 19
(72) BUDEK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) BUDEK ANDRZEJ KOTBURY, Warszawa (PL)
(54) Krzesło składane
Y1 (11) 69543
(41) 2017 01 16
(51) A47J 37/07 (2006.01)
(21) 124228
(22) 2015 07 03
(72) MRÓZ GRZEGORZ, Bielsko-Biała (PL)
(73) MRÓZ GRZEGORZ-ABM, Bielsko-Biała (PL)
(54) Urządzenie przenośnego grilla
Y1 (11) 69506
(41) 2016 08 29
(51) A61B 1/00 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
B25J 1/00 (2006.01)
B25J 3/00 (2006.01)
(21) 123846
(22) 2015 02 27
(72) NAWRAT ZBIGNIEW, Zabrze (PL); MUCHA ŁUKASZ,
Jaksmanice (PL); LIS KRZYSZTOF, Wilkowice (PL); LEHRICH
KRZYSZTOF, Ustroń (PL)
(73) FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF.
ZBIGNIEWA RELIGI, Zabrze (PL)
(54) Manipulator medyczny
Y1 (11) 69505
(41) 2016 08 29
(51) A61B 34/20 (2016.01)
A61G 13/10 (2006.01)
F16M 13/02 (2006.01)
(21) 123845
(22) 2015 02 27
(72) NAWRAT ZBIGNIEW, Zabrze (PL); MUCHA ŁUKASZ,
Jaksmanice (PL); LIS KRZYSZTOF, Wilkowice (PL); LEHRICH
KRZYSZTOF, Ustroń (PL)
(73) FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF.
ZBIGNIEWA RELIGI, Zabrze (PL)
(54) Rama nośna narzędzia medycznego
Y1 (11) 69480
(41) 2017 01 16
(51) A63B 5/02 (2006.01)
A63K 3/04 (2006.01)
A01K 15/00 (2006.01)
A01K 15/02 (2006.01)
(21) 124245
(22) 2015 07 09
(72) EJMA JERZY, Wałcz (PL)
(73) EJMA JERZY, Wałcz (PL)
(54) Listwa na stojak do przeszkód dla koni
Y1 (11) 69507
(41) 2016 09 12
(51) B01D 35/04 (2006.01)
(21) 123871
(22) 2015 03 03
(72) NIERADKA PRZEMYSŁAW, Studzian (PL)
(73) MOESCHLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dynów (PL)
(54) Sterylny filtr powietrza

Nr 11/2017

Y1 (11) 69495
(41) 2016 10 24
(51) B01D 35/06 (2006.01)
(21) 124005
(22) 2015 04 22
(72) KASZUBA MACIEJ, Chełmno (PL)
(73) ELTERM MACIEJ I MAŁGORZATA KASZUBA SPÓŁKA JAWNA,
Chełmno (PL)
(54) Filtroodmulnik magnetyczny
Y1 (11) 69537
(41) 2017 04 24
(51) B01D 35/30 (2006.01)
B01D 53/84 (2006.01)
(21) 125047
(22) 2016 04 15
(72) GRALAK JAN, Klotyldzin (PL)
(73) GRALAK JAN GRAJAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY, Klotyldzin (PL)
(54) Obudowa filtra powietrza procesowego
Y1 (11) 69485
(41) 2017 01 02
(51) B02C 18/00 (2006.01)
B02C 18/30 (2006.01)
A22C 17/00 (2006.01)
(21) 124203
(22) 2015 06 25
(72) PILŚNIAK MAREK, Starokrzepice (PL); PILŚNIAK ŁUKASZ,
Panki (PL); PILŚNIAK PATRIC, Panki (PL)
(73) EKOMEX-PILŚNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Panki (PL)
(54) Zespół do rozdrabniania mięsa
Y1 (11) 69503
(41) 2012 03 26
(51) B03D 1/16 (2006.01)
(62) 392456
(21) 123789
(22) 2010 09 20
(72) LENARTOWICZ MAREK, Czerwionka-Leszczyny (PL); KOWOL
DANIEL, Zabrze (PL); ŁAGÓDKA MICHAŁ, Sosnowiec (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Wirnik maszyny flotacyjnej
Y1 (11) 69478
(41) 2016 09 26
(51) B07B 1/22 (2006.01)
B07B 13/16 (2006.01)
(21) 123909
(22) 2015 03 19
(72) ŁOJKO JAN, Hajnówka (PL); WASILUK PIOTR, Hajnówka (PL)
(73) PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Narew (PL)
(54) Mobilny przesiewacz bębnowy
Y1 (11) 69492
(41) 2015 10 12
(51) B22D 43/00 (2006.01)
B01D 39/10 (2006.01)
(21) 122982
(22) 2014 04 09
(72) KWITKOWSKI LESŁAW, Stalowa Wola (PL)
(73) KWITKOWSKI LESŁAW ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY
MET-BUD, Stalowa Wola (PL)
(54) Sitko do filtracji ciekłego aluminium
Y1 (11) 69493
(41) 2015 10 12
(51) B22D 43/00 (2006.01)
B01D 39/10 (2006.01)
(21) 122986
(22) 2014 04 10
(72) KWITKOWSKI LESŁAW, Stalowa Wola (PL)
(73) KWITKOWSKI LESŁAW ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY
MET-BUD, Stalowa Wola (PL)
(54) Sitko do filtracji ciekłego aluminium zwłaszcza do odlewania
niskociśnieniowego
Y1 (11) 69482
(51) B27B 5/24 (2006.01)
B27B 25/06 (2006.01)
(21) 124287

(41) 2017 02 13
(22) 2015 07 31
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(72) JANKOWSKI ADAM, Wrocław (PL)
(73) JANKOWSKI ADAM SIMPLE ELECTRONICS, Wrocław (PL)
(54) Maszyna do cięcia kantówek drewnianych na klocki
Y1 (11) 69524
(41) 2014 06 09
(51) B30B 9/12 (2006.01)
B02B 1/08 (2006.01)
C11B 1/04 (2006.01)
C11B 1/06 (2006.01)
A23D 9/02 (2006.01)
(62) 401881
(21) 125129
(22) 2012 12 04
(72) RUSINEK ROBERT, Lublin (PL); TYS JERZY, Lublin (PL); CHOJNA
ADAM, Lublin (PL); MARKOWSKI PIOTR, Świdnik (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL); MEGA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bełżyce (PL)
(54) Linia technologiczna do tłoczenia oleju z nasion roślin oleistych
Y1 (11) 69508
(41) 2017 04 10
(51) B30B 11/20 (2006.01)
B30B 11/22 (2006.01)
(21) 124458
(22) 2015 10 07
(72) SZPRYNGIEL MIECZYSŁAW, Lublin (PL); NIEDZIÓŁKA IGNACY,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Peleciarka z nieruchomą matrycą płaską
Y1 (11) 69531
(41) 2016 12 19
(51) B41F 17/10 (2006.01)
B41M 1/40 (2006.01)
(21) 124183
(22) 2015 06 16
(72) BĄBA LESŁAW, Zelków (PL)
(73) PRATT & WHITNEY TUBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(54) Stanowisko do półautomatycznego cechowania przewodów
rurowych
Y1 (11) 69541
(41) 2017 03 27
(51) B42F 7/00 (2006.01)
B42F 7/06 (2006.01)
B42D 3/08 (2006.01)
B65D 27/00 (2006.01)
(21) 124399
(22) 2015 09 17
(72) ZELKOWSKA JOANNA, Łomża (PL); ZELKOWSKI MARCIN,
Łomża (PL)
(73) TOP DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łomża (PL)
(54) Okładka
Y1 (11) 69513
(41) 2014 02 03
(51) B60N 2/68 (2006.01)
(62) 400145
(21) 125851
(22) 2012 07 26
(72) SZYMAŃSKI MACIEJ, Napachanie (PL)
(73) SZYMAŃSKI MACIEJ, Napachanie (PL)
(54) Stelaż fotela autobusowego
Y1 (11) 69529
(41) 2015 04 13
(51) B60R 19/20 (2006.01)
(21) 122452
(22) 2013 10 11
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Urządzenie do zmniejszenia siły zderzenia samochodu z przeszkodą
Y1 (11) 69509
(51) B61K 9/12 (2006.01)

(41) 2017 05 08
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B60C 11/24 (2006.01)
G01N 21/29 (2006.01)
F16D 66/00 (2006.01)
(21) 124527
(22) 2015 10 27
(72) ZAJĄC GRZEGORZ, Tęgoborze (PL)
(73) INVICTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Koło kolejowe
Y1 (11) 69490
(41) 2016 10 24
(51) B62B 9/12 (2006.01)
B62B 7/06 (2006.01)
(21) 123982
(22) 2015 04 14
(72) PIECH WIESŁAW, Częstochowa (PL)
(73) PIECH WIESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ROAN, Częstochowa (PL)
(54) Adapter wózka dziecięcego
Y1 (11) 69477
(41) 2017 01 02
(51) B62D 33/023 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
(21) 124762
(22) 2016 01 13
(72) UCIŃSKI BOGUMIŁ, Rusiec (PL); KOZIOŁEK SEBASTIAN,
Sieradz (PL); STAŃCO MARIUSZ, Dobrzykowice (PL); MYSIOR
MAREK, Bolków (PL); RUSIŃSKI EUGENIUSZ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); BODEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(54) Profil podłużnicy ramy nadwozia
Y1 (11) 69546
(41) 2017 06 19
(51) B63C 11/42 (2006.01)
(21) 124698
(22) 2015 12 18
(72) CHMIELAK MACIEJ, Gdynia (PL); CIENKOWSKI MATEUSZ,
Gdynia (PL); JAWORSKI PAWEŁ, Wejherowo (PL); OLEJNIK ADAM,
Wejherowo (PL); PORAZIŃSKI KRZYSZTOF, Gdynia (PL); SUTKOWSKI
MARCIN, Gdynia (PL); WOLANIN MATEUSZ, Gdynia (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE FORKOS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Samobieżny, zdalnie sterowany pojazd podwodny klasy mikroROV-FROG
Y1 (11) 69499
(41) 2017 04 10
(51) B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 85/60 (2006.01)
A47J 47/00 (2006.01)
(21) 124434
(22) 2015 09 30
(72) KOZIOŁ JAN, Nowodwór (PL)
(73) DRUKARNIA DAKO KOZIOŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Lubartów (PL)
(54) Opakowanie składane
Y1 (11) 69517
(41) 2017 02 13
(51) B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/68 (2006.01)
(21) 125612
(22) 2016 09 20
(72) BŁOŃSKI ROMAN, Kielce (PL)
(73) DS SMITH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wykrój opakowania ośmiościennego
Y1 (11) 69539
(51) B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)

(41) 2017 03 27
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B65D 5/24 (2006.01)
B65D 5/66 (2006.01)
(21) 124392
(22) 2015 09 16
(72) TROJANOWICZ KRZYSZTOF, Wadowice (PL)
(73) PACK PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(54) Składane opakowanie tekturowe o ośmiokątnej podstawie
Y1 (11) 69515
(41) 2015 05 11
(51) B65D 5/20 (2006.01)
(21) 122511
(22) 2013 11 06
(72) KRAWCZUGO PAWEŁ, Szczecinek (PL); GAWOŁEK ŁUKASZ,
Miały (PL)
(73) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dziećmierowo (PL)
(54) Pojemnik transportowo-ekspozycyjny
Y1 (11) 69512
(41) 2014 11 10
(51) B65D 41/04 (2006.01)
B65D 41/08 (2006.01)
B65D 41/34 (2006.01)
B65D 55/02 (2006.01)
(21) 122007
(22) 2013 05 06
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Pojemnik z nakrętką
Y1 (11) 69491
(41) 2016 09 12
(51) B65D 47/08 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
(21) 123872
(22) 2015 03 04
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Zamknięcie pojemnika
Y1 (11) 69476
(41) 2017 03 13
(51) B65D 51/24 (2006.01)
B65D 51/04 (2006.01)
(21) 124363
(22) 2015 09 03
(72) CZARNY MICHAŁ, Płaza (PL)
(73) KLGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myślenice (PL)
(54) Pokrywa do pojemnika z produktem, zwłaszcza sypkim
Y1 (11) 69483
(41) 2017 03 13
(51) B65D 51/24 (2006.01)
(21) 124364
(22) 2015 09 03
(72) CZARNY MICHAŁ, Płaza (PL)
(73) KLGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myślenice (PL)
(54) Pokrywa do pojemnika z produktem, zwłaszcza sypkim
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(73) POLSKA PROJEKTOWA M. WIDŁAK SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław (PL)
(54) Przebijak zwłaszcza do puszek i opakowań napojów
Y1 (11) 69538
(41) 2017 03 13
(51) E01B 7/20 (2006.01)
B61L 5/02 (2006.01)
(21) 124372
(22) 2015 09 09
(72) SMYCZYŃSKI JERZY, Nakło Śl. (PL); SZUMOWSKI MICHAŁ,
Bytom (PL)
(73) BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Osłona elektrycznego napędu zwrotnicowego
Y1 (11) 69523
(41) 2017 03 27
(51) E01B 7/20 (2006.01)
(21) 124418
(22) 2015 09 23
(72) PAŚ JACEK, Niepołomice (PL); SAJON STANISŁAW,
Kraków (PL)
(73) KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE BIEŻANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Płyta prowadnicowa dla łuków w torach kolejowych
Y1 (11) 69481
(41) 2017 01 30
(51) E01H 5/06 (2006.01)
(21) 124261
(22) 2015 07 16
(72) KONIUSHENKO SERHIY, Bielany Wrocławskie (PL)
(73) NEWAGRO CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Układ zawieszenia pługa zgarniającego
Y1 (11) 69516
(41) 2016 12 19
(51) E02D 37/00 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
(21) 124150
(22) 2015 06 08
(72) IGOR ALEXEEV, Altea Alicante (ES); SZYPIŁOW ALEKSANDER,
Gdańsk (PL)
(73) GT POLAND LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do remontu uszkodzonych podpór i przęseł zapory
stalowej przeciwrozlewowej przegrody w strefie podwodnej w warunkach powietrzno-suchych
Y1 (11) 69488
(41) 2016 02 01
(51) E03F 5/04 (2006.01)
E03C 1/28 (2006.01)
E03C 1/29 (2006.01)
(21) 123268
(22) 2014 07 24
(72) STYRNA ANDRZEJ, Bochnia (PL)
(73) STYRNA ANDRZEJ, Bochnia (PL)
(54) Wpust ściekowy podłogowy

Y1 (11) 69525
(41) 2014 02 03
(51) B65D 85/32 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
(62) 400199
(21) 125346
(22) 2012 07 31
(72) KOZIOŁ JAN, Nowodwór (PL); GARBACZ ALBERT, Turka (PL);
SIDOR GRZEGORZ, Kamionka (PL)
(73) KAPRA KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA, Lubartów (PL)
(54) Opakowanie do jaj lub podobnych artykułów łamliwych

Y1 (11) 69511
(41) 2014 03 31
(51) E04B 1/49 (2006.01)
F16B 13/14 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
(62) 400916
(21) 125849
(22) 2012 09 26
(72) PLUTA RYSZARD, Niedźwiedź (PL)
(73) MAG-KRAK A. I R. PLUTA SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(54) Kołek mocujący płyty termoizolacyjne

Y1 (11) 69484
(41) 2017 01 02
(51) B67B 7/48 (2006.01)
(21) 124188
(22) 2015 06 22
(72) KRÓL MIECZYSŁAW, Wrocław (PL); KRZYWOSZYŃSKI
WACŁAW, Zgorzelec (PL)

Y1 (11) 69479
(41) 2017 01 16
(51) E04C 5/18 (2006.01)
(21) 124233
(22) 2015 07 06
(72) BOREK PRZEMYSŁAW, Gdańsk (PL); LUBER MARCIN,
Kórnik (PL); MELLER ŁUKASZ, Pobiedziska (PL)
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(73) PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(54) Łącznik zbrojenia prefabrykowanych słupów
Y1 (11) 69489
(41) 2016 09 26
(51) E04D 13/076 (2006.01)
E04D 13/08 (2006.01)
(21) 123918
(22) 2015 03 23
(72) ADAMCZYK TOMASZ, Odrzykoń (PL)
(73) CELL-FAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola (PL)
(54) Osadnik denny
Y1 (11) 69474
(41) 2017 02 27
(51) E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
(21) 124330
(22) 2015 08 21
(72) MUCHA ŁUKASZ, Grybów (PL); MYJAK PIOTR, Nowy Sącz (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Kołnierz uszczelniający z elementem bocznym osłaniającym
zewnętrzną powierzchnię boczną i górną ramiaka bocznego ościeżnicy okna dachowego
Y1 (11) 69528
(41) 2017 03 13
(51) E04F 11/18 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04H 17/00 (2006.01)
(21) 124367
(22) 2015 09 04
(72) GODAWSKI MAREK, Ludzisławice (PL)
(73) GODAWSKI MAREK, Ludzisławice (PL)
(54) Balustrada balkonowa
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Y1 (11) 69486
(41) 2017 01 02
(51) E21C 35/187 (2006.01)
E21C 35/22 (2006.01)
(21) 124204
(22) 2015 06 26
(72) ŻAK EDWARD, Kobiór (PL); GULAN JAN, Katowice (PL)
(73) GULAN JAN ZAKŁAD ŚLUSARSKO-MECHANICZNY GULMECH,
Mikołów (PL)
(54) Organ urabiający kombajnu ścianowego
Y1 (11) 69487
(41) 2017 01 02
(51) E21F 13/00 (2006.01)
B60P 1/28 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
(21) 124215
(22) 2015 06 29
(72) KAMIONKA KONSTANTY, Kielce (PL)
(73) KH-KIPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kajetanów (PL)
(54) Skrzynia pojazdu zwłaszcza do przewożenia ładunków kopalnianych
Y1 (11) 69497
(41) 2016 12 05
(51) F04D 25/08 (2006.01)
F04D 29/54 (2006.01)
(21) 124122
(22) 2015 05 28
(72) CHMIELARZ WIESŁAW, Ozimek (PL); DADAK KRZYSZTOF,
Jawiszowice (PL); WRÓBLEWSKI ANDRZEJ, Katowice (PL);
WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL)
(73) WRÓBLEWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ENERGOWENT, Katowice (PL)
(54) Obudowa wentylatora osiowego

Y1 (11) 69520
(41) 2016 02 01
(51) E04F 15/02 (2006.01)
(21) 124186
(22) 2015 06 18
(72) MOSKA KRZYSZTOF, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) MOSKA KRZYSZTOF PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE MOSKA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(54) Panel podłogowy

Y1 (11) 69494
(41) 2016 01 18
(51) F21S 9/02 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
(21) 123217
(22) 2014 07 04
(72) LACHOWSKI RAFAŁ, Lublin (PL)
(73) LACHOWSKI RAFAŁ JATECH, Lublin (PL)
(54) Oprawa oświetleniowa, zwłaszcza dla diod LED COB

Y1 (11) 69522
(41) 2016 12 05
(51) E04H 1/12 (2006.01)
H04N 7/15 (2006.01)
H04M 11/00 (2006.01)
G09F 27/00 (2006.01)
G06Q 20/18 (2012.01)
(21) 125332
(22) 2016 07 12
(72) FARAFONOW WŁADYSŁAW, Warszawa (PL)
(73) NOWOCZESNA FIRMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Kiosk multimedialny

Y1 (11) 69536
(41) 2017 05 08
(51) F23K 3/00 (2006.01)
(21) 124561
(22) 2015 11 07
(72) BUJAK JANUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-MONTAŻOWE PROMONT
BUJAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(54) Układ załadunkowy spalarki obrotowej odpadów

Y1 (11) 69504
(41) 2016 08 29
(51) E05B 47/02 (2006.01)
E05B 47/06 (2006.01)
(21) 123805
(22) 2015 02 17
(72) DŁUGOŁĘCKI ADAM, Ciechanów (PL)
(73) DŁUGOŁĘCKI ADAM, Ciechanów (PL)
(54) Mechanizm zamka

Y1 (11) 69535
(41) 2017 05 08
(51) F23K 3/12 (2006.01)
(21) 124553
(22) 2015 11 03
(72) BUJAK JANUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-MONTAŻOWE PROMONT
BUJAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(54) Układ załadunkowy spalarki obrotowej odpadów

Y1 (11) 69501
(41) 2016 05 09
(51) E05F 15/57 (2015.01)
(21) 123495
(22) 2014 10 27
(72) MAJEWSKI PAWEŁ, Nowy Sącz (PL); WIŚNIOWSKI TADEUSZ,
Ubiad (PL)
(73) WIŚNIOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wielogłowy (PL)
(54) Zespół połączenia skrzydła bramy z napędem

Y1 (11) 69500
(41) 2016 08 29
(51) F24F 13/06 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
E04F 17/02 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
(21) 123836
(22) 2015 02 25
(72) BAL MAREK, Wsola (PL)
(73) BAL MAREK KRATKI.PL, Wsola (PL)
(54) Kratka wentylacyjna
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Y1 (11) 69473
(41) 2017 02 13
(51) G01F 23/296 (2006.01)
B61H 13/30 (2006.01)
B60T 8/18 (2006.01)
(21) 124296
(22) 2015 08 04
(72) DOBRZAŃSKI JANUSZ, Gliwice (PL); OGAZA ROMAN,
Gliwice (PL); ROMANEK RAFAŁ, Świętochłowice (PL); KAMIŃSKI
GRZEGORZ, Rybnik (PL); HEJCZYK TOMASZ, Marklowice (PL)
(73) ENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Czujnik ugięcia, zwłaszcza pudła wagonu pojazdów szynowych
Y1 (11) 69475
(41) 2017 03 13
(51) G01N 1/16 (2006.01)
(21) 124360
(22) 2015 09 02
(72) PĘCZUŁA WOJCIECH, Lublin (PL); SITNIK RAFAŁ, Suszno (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Czerpacz do wertykalnego poboru wielu próbek cieczy
Y1 (11) 69514
(41) 2017 01 16
(51) G03B 15/03 (2006.01)
G03B 17/08 (2006.01)
(21) 124240
(22) 2015 07 08
(72) CHMIELAK MACIEJ, Gdynia (PL); CIENKOWSKI MATEUSZ,
Gdynia (PL); JAWORSKI PAWEŁ, Wejherowo (PL); OLEJNIK ADAM,
Wejherowo (PL); PIETRUKANIEC LESZEK, Gdynia (PL); PORAZIŃSKI
KRZYSZTOF, Gdynia (PL); SUTKOWSKI MARCIN, Gdynia (PL);
WOLANIN MATEUSZ, Gdynia (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE FORKOS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Kamera podwodna dla pojazdów podwodnych.
Y1 (11) 69510
(41) 2017 05 08
(51) G06K 19/077 (2006.01)
(21) 124556
(22) 2015 11 05
(72) KOZŁOWSKA KAROLINA, Katowice (PL); BAŃDURA MONIKA,
Kraków (PL)
(73) SMART TECHNOLOGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Taśma identyfikacyjna
Y1 (11) 69498
(41) 2015 02 16
(51) H02G 7/05 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
(21) 122296
(22) 2013 08 13
(72) ROMANOWSKI PATRYK, Malbork (PL); MOSIEJEWICZ
KRZYSZTOF, Gdynia (PL)
(73) SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH SINEMA, Gdynia (PL)
(54) Uchwyt przelotowy do zawieszania izolowanych przewodów
napowietrznych linii energetycznych
Y1 (11) 69534
(41) 2017 05 08
(51) H05K 1/18 (2006.01)
H04B 1/38 (2015.01)
(21) 124538
(22) 2015 10 29
(72) STALEWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); RESZCZYK PIOTR,
Wesoła (PL)
(73) EBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Płytka układu nadajnika z modemem przemysłowym
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01B 15/04 (2006.01)
A01B 49/02 (2006.01)
A01B 49/06 (2006.01)
A01C 9/00 (2006.01)
A01C 9/02 (2006.01)
A01K 13/00 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
A01K 13/00 (2006.01)
A01K 15/00 (2006.01)
A01K 15/02 (2006.01)
A01M 29/06 (2011.01)
A22C 11/00 (2006.01)
A22C 11/02 (2006.01)
A22C 17/00 (2006.01)
A23D 9/02 (2006.01)
A43B 17/10 (2006.01)
A45C 11/12 (2006.01)
A45C 11/10 (2006.01)
A45D 40/00 (2006.01)
A45D 40/00 (2006.01)
A45D 40/00 (2006.01)
A45D 40/00 (2006.01)
A47C 5/00 (2006.01)
A47C 4/04 (2006.01)
A47C 3/16 (2006.01)
A47J 37/07 (2006.01)
A47J 47/00 (2006.01)
A61B 1/00 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
A61B 34/20 (2016.01)
A61G 13/10 (2006.01)
A63B 5/02 (2006.01)
A63K 3/04 (2006.01)
B01D 35/04 (2006.01)
B01D 35/06 (2006.01)
B01D 35/30 (2006.01)
B01D 53/84 (2006.01)
B01D 39/10 (2006.01)
B01D 39/10 (2006.01)
B02B 1/08 (2006.01)
B02C 18/00 (2006.01)
B02C 18/30 (2006.01)
B03D 1/16 (2006.01)
B07B 1/22 (2006.01)
B07B 13/16 (2006.01)
B22D 43/00 (2006.01)
B22D 43/00 (2006.01)
B25J 1/00 (2006.01)
B25J 3/00 (2006.01)
B27B 5/24 (2006.01)
B27B 25/06 (2006.01)
B30B 9/12 (2006.01)
B30B 11/20 (2006.01)
B30B 11/22 (2006.01)
B41F 17/10 (2006.01)

69544
69542
69542*
69540
69540*
69519
69519*
69518
69480*
69480*
69526
69521
69521*
69485*
69524*
69496
69527
69527*
69545
69530
69532
69533
69502
69502*
69502*
69543
69499*
69506
69506*
69505
69505*
69480
69480*
69507
69495
69537
69537*
69492*
69493*
69524*
69485
69485*
69503
69478
69478*
69492
69493
69506*
69506*
69482
69482*
69524
69508
69508*
69531

B41M 1/40 (2006.01)
B42D 3/08 (2006.01)
B42F 7/00 (2006.01)
B42F 7/06 (2006.01)
B60C 11/24 (2006.01)
B60N 2/68 (2006.01)
B60P 1/28 (2006.01)
B60R 19/20 (2006.01)
B60T 8/18 (2006.01)
B61H 13/30 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
B61L 5/02 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
B62B 7/06 (2006.01)
B62D 33/023 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
B63C 11/42 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 27/00 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 85/60 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/68 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/24 (2006.01)
B65D 5/66 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 41/08 (2006.01)
B65D 41/34 (2006.01)
B65D 55/02 (2006.01)
B65D 47/08 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
B65D 51/24 (2006.01)
B65D 51/04 (2006.01)
B65D 51/24 (2006.01)
B65D 85/32 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B67B 7/48 (2006.01)
C11B 1/04 (2006.01)
C11B 1/06 (2006.01)
E01B 7/20 (2006.01)
E01B 7/20 (2006.01)
E01H 5/06 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
E02D 37/00 (2006.01)
E03C 1/28 (2006.01)

69531*
69541*
69541
69541*
69509*
69513
69487*
69529
69473*
69473*
69509
69538*
69490
69490*
69477
69477*
69487*
69546
69545*
69530*
69532*
69533*
69541*
69499
69499*
69499*
69499*
69517
69517*
69517*
69539
69539*
69539*
69539*
69515
69512
69512*
69512*
69512*
69491
69491*
69476
69476*
69483
69525
69525*
69484
69524*
69524*
69538
69523
69481
69516*
69516
69488*

*) 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

E03C 1/29 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04C 5/18 (2006.01)
E04D 13/076 (2006.01)
E04D 13/08 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E04F 11/18 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 17/02 (2006.01)
E04H 17/00 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
E05B 47/02 (2006.01)
E05B 47/06 (2006.01)
E05F 15/57 (2015.01)
E21C 35/187 (2006.01)
E21C 35/22 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01)
F04D 29/54 (2006.01)
F16B 13/14 (2006.01)
F16D 66/00 (2006.01)

69488*
69488
69511
69511*
69528*
69479
69489
69489*
69474
69474*
69528
69520
69500*
69528*
69522
69504
69504*
69501
69486
69486*
69487
69497
69497*
69511*
69509*

F16L 3/00 (2006.01)
F16M 13/02 (2006.01)
F21S 9/02 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
F23K 3/12 (2006.01)
F24F 13/06 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
G01F 23/296 (2006.01)
G01N 21/29 (2006.01)
G01N 1/16 (2006.01)
G03B 15/03 (2006.01)
G03B 17/08 (2006.01)
G04B 39/02 (2006.01)
G04B 39/00 (2006.01)
G06K 19/077 (2006.01)
G06Q 20/18 (2012.01)
G09F 27/00 (2006.01)
H02G 7/05 (2006.01)
H04B 1/38 (2015.01)
H04M 11/00 (2006.01)
H04N 7/15 (2006.01)
H05K 1/18 (2006.01)

69498*
69505*
69494
69494*
69500*
69494*
69536
69535
69500
69500*
69473
69509*
69475
69514
69514*
69527*
69527*
69510
69522*
69522*
69498
69534*
69522*
69522*
69534

69533
69534
69535
69536
69537
69538
69539

A45D 40/00 (2006.01)
H05K 1/18 (2006.01)
F23K 3/12 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
B01D 35/30 (2006.01)
E01B 7/20 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)

69540
69541
69542
69543
69544
69545
69546

A01C 9/00 (2006.01)
B42F 7/00 (2006.01)
A01B 49/02 (2006.01)
A47J 37/07 (2006.01)
A01B 15/04 (2006.01)
A45D 40/00 (2006.01)
B63C 11/42 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

384
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).
121021
121138
122320
122392
122393
122550
122710

24/2013
01/2014
05/2014
07/2015
07/2015
11/2015
15/2015

123801
123971
124226
124254
124277
124661

18/2016
21/2016
02/2017
02/2017
03/2017
26/2016

385

Symbol
MKP

1

2

1

2

69473
69474
69475
69476
69477
69478
69479
69480
69481
69482
69483
69484
69485
69486
69487
69488
69489
69490
69491
69492
69493
69494
69495
69496
69497
69498
69499
69500
69501
69502

G01F 23/296 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
G01N 1/16 (2006.01)
B65D 51/24 (2006.01)
B62D 33/023 (2006.01)
B07B 1/22 (2006.01)
E04C 5/18 (2006.01)
A63B 5/02 (2006.01)
E01H 5/06 (2006.01)
B27B 5/24 (2006.01)
B65D 51/24 (2006.01)
B67B 7/48 (2006.01)
B02C 18/00 (2006.01)
E21C 35/187 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
E04D 13/076 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
B65D 47/08 (2006.01)
B22D 43/00 (2006.01)
B22D 43/00 (2006.01)
F21S 9/02 (2006.01)
B01D 35/06 (2006.01)
A43B 17/10 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01)
H02G 7/05 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
F24F 13/06 (2006.01)
E05F 15/57 (2015.01)
A47C 5/00 (2006.01)

69503
69504
69505
69506
69507
69508
69509
69510
69511
69512
69513
69514
69515
69516
69517
69518
69519
69520
69521
69522
69523
69524
69525
69526
69527
69528
69529
69530
69531
69532

B03D 1/16 (2006.01)
E05B 47/02 (2006.01)
A61B 34/20 (2016.01)
A61B 1/00 (2006.01)
B01D 35/04 (2006.01)
B30B 11/20 (2006.01)
B61K 9/12 (2006.01)
G06K 19/077 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B60N 2/68 (2006.01)
G03B 15/03 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
E02D 37/00 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
A01K 13/00 (2006.01)
A01K 13/00 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
A22C 11/00 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
E01B 7/20 (2006.01)
B30B 9/12 (2006.01)
B65D 85/32 (2006.01)
A01M 29/06 (2011.01)
A45C 11/12 (2006.01)
E04F 11/18 (2006.01)
B60R 19/20 (2006.01)
A45D 40/00 (2006.01)
B41F 17/10 (2006.01)
A45D 40/00 (2006.01)

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
121855
122421
124049
124273

20/2014
08/2015
24/2016
03/2017

124616
124617
124862
125342

12/2017
12/2017
18/2017
25/2016
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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 (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON,
o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - tytuł wzoru użytkowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru użytkowego oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),

3944

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa ochronnego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
ochronne, sprostowania istotnych pomyłek.
(Y1) 66961 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAMANTA LISTWAN I ADAMEK SPÓŁKA JAWNA, Białka, Polska 071013208 i dokonanie wpisu: LADY LINGERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka,
Polska
(Y1) 67268 2017 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MAJ PAWEŁ P.P.H.U.
FROST ASTRA VERNICI POLSKA, Kalwaria Zebrzydowska, Polska 070855780 i dokonanie wpisu: MAJ PAWEŁ FROST, Biertowice,
Polska
(Y1) 67869 2017 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAMANTA LISTWAN I ADAMEK SPÓŁKA JAWNA, Białka, Polska 071013208 i dokonanie wpisu: LADY LINGERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka,
Polska
(Y1) 69054 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KONGSKILDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 610037620 i dokonanie wpisu: CNH INDUSTRIAL KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 363887246
(Y1) 67068 2017 03 31 D. Postanowieniem z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3605/16/843) Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514227 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym na wzór użytkowy o numerze Ru.67068
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi
Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie.

Nr 11/2017
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numery
praw ochronnych, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2
- 4 w związku z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo
własności przemysłowej oraz datę wygaśnięcia prawa ochronnego.
(Y1) 64705
(Y1) 64706
(Y1) 65444
(Y1) 66011
(Y1) 66316
(Y1) 66548
(Y1) 66589
(Y1) 66881
(Y1) 66906
(Y1) 66907
(Y1) 66908
(Y1) 66909
(Y1) 66975
(Y1) 66976
(Y1) 66978
(Y1) 67058

2016 10 27
2016 10 27
2016 10 06
2015 03 30
2016 10 26
2016 10 04
2016 03 28
2016 05 30
2016 10 21
2016 10 21
2016 10 21
2016 10 24
2016 10 17
2016 10 25
2016 10 31
2016 10 06

(Y1) 67099
(Y1) 67102
(Y1) 67163
(Y1) 67187
(Y1) 67216
(Y1) 67261
(Y1) 67629
(Y1) 68045
(Y1) 68113
(Y1) 68255
(Y1) 68283
(Y1) 68351
(Y1) 68407
(Y1) 68912
(Y1) 68931

2016 10 06
2016 10 31
2016 10 28
2016 10 29
2016 10 06
2016 10 13
2016 10 28
2016 10 13
2016 06 10
2016 10 15
2016 10 07
2016 10 09
2016 10 28
2013 12 29
2014 03 23

Nr 11/2017
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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

388
REJESTRACJA
(od nr 23 681 do nr 23 752)
(51) 01-04
(11) 23681
(22) 2014 11 03
(21) 22787
(73) NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bobrowniki, PL.
(72) NIKIEL DARIUSZ
(54) Osłonka na wyroby mięsne
(55)

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

23-03
(11) 23682
(22) 2015 10 14
SORDYL WOJCIECH, Roczyny, PL.
KISIAŁA SEBASTIAN, KISZCZAK MARIUSZ
Konsola dla grzejnika aluminiowego

(21) 23868

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

08-10
(11) 23683
(22) 2015 12 03
REISING PAWEŁ, Piotrków Trybunalski, PL.
REISING PAWEŁ
Stojak rowerowy

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

32-00, 26-05 (11) 23684
(22) 2016 10 26 (21) 24935
KŁOSOWSKI MARIUSZ VITRAL, Kobiele Wielkie, PL.
KŁOSOWSKI MARIUSZ
Element ozdobny klosza lampy

(21) 23984

(51) 32-00, 26-05 (11) 23685
(22) 2016 10 26 (21) 24936
(73) KŁOSOWSKI MARIUSZ VITRAL, Kobiele Wielkie, PL.
(72) KŁOSOWSKI MARIUSZ
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(54) Element ozdobny klosza lampy
(55)

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

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

Nr 11/2017

(54) Figurka
(55)

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

11-02
(11) 23690
(22) 2017 02 15
(21) 25524
CERAMIK-ART M. FRANT SPÓŁKA JAWNA, Lublin, PL.
FRANT MAŁGORZATA
Figurka

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

11-02
(11) 23691
(22) 2017 02 15
(21) 25274
CERAMIK-ART M. FRANT SPÓŁKA JAWNA, Lublin, PL.
FRANT MAŁGORZATA
Figurka

11-02
(11) 23686
(22) 2017 02 15
(21) 25525
CERAMIK-ART M. FRANT SPÓŁKA JAWNA, Lublin, PL.
FRANT MAŁGORZATA
Figurka

06-03
(11) 23687
(22) 2017 04 26
URBANIAK ROBERT, Złotkowo, PL.
URBANIAK ROBERT
Biurko

(21) 25502

(51) 24-02
(11) 23688
(22) 2017 02 24
(21) 25315
(73) ŚCIEGIŃSKA-FORTECKA TERESA ZP FOR-SPORT-PLUS,
Zduńska Wola, PL.
(72) Ściegińska-Fortecka Teresa
(54) Pas stabilizująco wzmacniający wzmocniony
(55)

(51) 11-02
(11) 23689
(22) 2017 02 15
(21) 25526
(73) CERAMIK-ART M. FRANT SPÓŁKA JAWNA, Lublin, PL.
(72) FRANT MAŁGORZATA

(51) 12-08
(11) 23692
(22) 2017 06 06
(21) 25607
(73) SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ, Warszawa, PL.;
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Józefów, PL.; WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII,
Warszawa, PL.; JAS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) WĘSIERSKI TOMASZ, MAJDER-ŁOPATKA MAŁGORZATA,
WĄSIK WIKTOR, ROGUSKI JACEK, PIRSZEL JACEK, PACZOSKA
JAROSŁAW
(54) Pojazd ratowniczo-gaśniczy z turbinowym zespołem gaśniczym
(55)

Nr 11/2017
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(51) 32-00
(11) 23693
(22) 2017 05 04
(21) 25534
(73) INTERNATIONAL COMMUNICATION SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) MIZIŃSKA MAŁGORZATA
(54) LOGO
(55)
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(51) 19-08
(11) 23697
(22) 2017 05 23
(21) 25580
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 06-06
(11) 23694
(22) 2017 05 04
(21) 25538
(73) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica, PL.
(72) SUSZEK JACEK WOJCIECH
(54) Noga meblowa
(55)

(51) 06-06
(11) 23695
(22) 2017 05 04
(21) 25539
(73) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica, PL.
(72) SUSZEK JACEK WOJCIECH
(54) Noga meblowa
(55)
(51) 19-08
(11) 23698
(22) 2017 05 23
(21) 25581
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 06-06
(11) 23696
(22) 2017 05 15
(21) 25566
(73) FADOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Złotniki, PL.
(72) SZINDZIELORZ ANDRZEJ
(54) Skrzynia meblowa
(55)

(51) 19-08
(11) 23699
(22) 2017 05 23
(21) 25582
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) ROHDE-KREMPA MAGDALENA
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(54) Etykieta produktu spożyczego
(55)

(51) 19-08
(11) 23700
(22) 2017 05 23
(21) 25583
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

Nr 11/2017

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

09-03
(11) 23701
(22) 2017 05 03
(21) 25530
WYDRZYŃSKI MACIEJ TETRIS IMPEX, Mierzynek, PL.
WYDRZYŃSKI MACIEJ
Kartony do transportu

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

11-02
(11) 23702
(22) 2017 02 15
(21) 25527
CERAMIK-ART M. FRANT SPÓŁKA JAWNA, Lublin, PL.
FRANT MAŁGORZATA
Figurka

(51) 25-02
(11) 23703
(22) 2017 01 26
(21) 25225
(73) BRZOZOWSKI BOGDAN, BRZOZOWSKI JERZY AFB-ZAKŁAD
PRODUKCJI DRZWI SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(72) BRZOZOWSKI BOGDAN, BRZOZOWSKI JERZY
(54) Drzwi
(55)

(51) 06-03, 06-04 (11) 23704
(22) 2017 02 10 (21) 25261
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE DOMEL SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW, JACEK, TOMASZ
DOBIEŃ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Kępno, PL.
(72) DOBIEŃ JACEK,

Nr 11/2017
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(54) Zestaw mebli
(55)

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

06-01
(11) 23705
(22) 2017 03 17
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ, Chwaszczyno, PL.
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ
Komplet mebli wypoczynkowych
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(54) Piłka ze sprężynką i uchwytem
(55)

(21) 25380
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51) 09-03
(11) 23706
(22) 2017 05 15
(21) 25564
(73) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, PL.
(72) RĄBA DOMINIKA
(54) Opakowanie dla mini wędlin
(55)

06-02
(11) 23708
(22) 2017 06 21
PRUCHNICKI JANUSZ FOX, Kępno, PL.
PRUCHNICKI JANUSZ
Łóżko

(21) 25651

(51) 25-01
(11) 23709
(22) 2017 06 12
(21) 25622
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Listwa profilowana
(55)

(51) 25-01
(11) 23710
(22) 2017 06 12
(21) 25623
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Listwa profilowana
(55)

(51) 21-02
(11) 23707
(22) 2017 05 15
(73) CLOWN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, PL.
(72) KICIŃSKI PAWEŁ

(21) 25567
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(51) 25-01
(11) 23711
(22) 2017 06 12
(21) 25625
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Listwa profilowana
(55)

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

Nr 11/2017

25-02
(11) 23715
(22) 2017 01 23
(21) 25219
BŁAŻEJAK ROMUALD FIRMA HANDLOWA BAZYL, Margonin, PL.
BŁAŻEJAK ROMUALD, BŁAŻEJAK KATARZYNA
Ogrodzenie

(51) 25-01
(11) 23712
(22) 2017 06 12
(21) 25624
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Listwa profilowana
(55)

(51) 09-01
(11) 23716
(22) 2017 03 31
(21) 25436
(73) KOZAK DAWID, Otwock, PL.; JEAN-FRANCOIS JOLY, AuversSur-Oise, FR.
(72) JEAN-FRANCOIS JOLY, KOZAK DAWID
(54) Butelka
(55)

(51) 25-01
(11) 23713
(22) 2017 06 12
(21) 25626
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Listwa profilowana
(55)

(51) 06-06
(11) 23714
(22) 2017 06 12
(21) 25627
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Stopka meblowa
(55)

11-02
(11) 23717
(22) 2017 05 13
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, PL.
SZEMIK IRENEUSZ
Misa

(21) 25561

(51) 11-02
(11) 23718
(22) 2017 05 17
(73) SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, PL.
(72) SZEMIK IRENEUSZ

(21) 25574

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

Nr 11/2017
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(51) 09-01
(11) 23722
(22) 2017 04 21
(21) 25489
(73) FANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radonice, PL.
(72) ROSZKOWSKA JOANNA
(54) Butelka z etykietą
(55)

(54) Doniczka
(55)

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

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

11-02
(11) 23719
(22) 2017 05 19
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, PL.
SZEMIK IRENEUSZ
Donica

11-02
(11) 23720
(22) 2017 05 13
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, PL.
SZEMIK IRENEUSZ
Flakon

3951

(21) 25576

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

07-01
(11) 23723
(22) 2017 06 17
(21) 25636
MICHNIOWSKI JAKUB JAK-STUDIO GRAFICZNE, Kraków, PL.
MICHNIOWSKI ZBIGNIEW
Kubek

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

11-02
(11) 23724
(22) 2017 04 26
DYLKIEWICZ JACEK ROTO TANK, Koszalin, PL.
DYLKIEWICZ PAULINA KATARZYNA
Donica ozdobna do kwiatów i roślin

(21) 25503

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

11-02
(11) 23725
(22) 2017 04 26
DYLKIEWICZ JACEK ROTO TANK, Koszalin, PL.
DYLKIEWICZ PAULINA KATARZYNA
Donica ozdobna do kwiatów i roślin

(21) 25504

(21) 25562

(51) 09-01
(11) 23721
(22) 2017 04 21
(21) 25488
(73) FANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radonice, PL.
(72) ROSZKOWSKA JOANNA
(54) Butelka z etykietą
(55)
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

11-02
(11) 23726
(22) 2017 04 26
DYLKIEWICZ JACEK ROTO TANK, Koszalin, PL.
DYLKIEWICZ PAULINA KATARZYNA
Donica ozdobna do kwiatów i roślin

(21) 25505

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

11-02
(11) 23727
(22) 2017 04 26
DYLKIEWICZ JACEK ROTO TANK, Koszalin, PL.
DYLKIEWICZ PAULINA KATARZYNA
Donica ozdobna do kwiatów i roślin

(21) 25506

Nr 11/2017

(51) 19-08
(11) 23730
(22) 2017 03 28
(21) 25416
(73) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(72) SOBIK LESZEK
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 08-02
(11) 23731
(22) 2017 04 18
(21) 25480
(73) PODGAJNY SŁAWOMIR BIURO TECHNOLOGICZNOMARKETINGOWE TTM, Brzeziny, PL.
(72) PODGAJNY SŁAWOMIR
(54) Dłuto pasieczne
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

21-01
(11) 23728
(22) 2017 03 22
PRAŻUCH JERZY, Dąbrowa, PL.
PRAŻUCH JERZY
Pionki do gry planszowej

(21) 25513

(51) 05-05
(11) 23729
(22) 2017 05 31
(21) 25600
(73) KOPACKA-SZCZEPANIAK MIROSŁAWA, KOPACKI MARCIN
HURTOWNIA MIRMAR SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(72) KOPACKA-SZCZEPANIAK MIROSŁAWA, KOPACKI MARCIN
(54) Tkanina
(55)

(51) 20-02
(11) 23732
(22) 2017 06 20
(73) MAXEKSPOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(72) POMIERSKI PIOTR
(54) Ekspozytor płytek ceramicznych
(55)

(21) 25638

Nr 11/2017
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

23-01
(11) 23733
(22) 2017 05 25
AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
BABIŃSKI WOJCIECH
Zbiornik modułowy

(21) 25586

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

23-01
(11) 23734
(22) 2017 07 06
AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
BABIŃSKI WOJCIECH
Zbiornik modułowy

(21) 25681

3953

(54) Komplet mebli tapicerowanych
(55)

(51) 06-01, 06-02 (11) 23737
(22) 2017 05 30 (21) 25597
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, PL.
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Kanapa narożna
(55)

(51) 06-01, 06-02 (11) 23735
(22) 2017 05 30 (21) 25595
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, PL.
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Komplet mebli tapicerowanych
(55)
(51) 03-01
(11) 23738
(22) 2017 04 21
(21) 25487
(73) PUCCINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dobra, PL.
(72) KOZINA MIROSŁAW, RYDZEWSKI ARTUR, SAPERSKA ANNA
(54) Walizka
(55)

(51) 06-01, 06-02 (11) 23736
(22) 2017 05 30 (21) 25596
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, PL.
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH

(51) 26-03
(11) 23739
(22) 2017 06 22
(21) 25652
(73) SZECHLICKI KONRAD HENRYK, Kamień Pomorski, PL.
(72) SZECHLICKI KONRAD HENRYK
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(54) Drogowa oprawa oświetleniowa LED
(55)

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

07-01
(11) 23740
(22) 2017 06 07
KOZŁOWSKI KONRAD KOPLAN, Sady Górne, PL.
KOZŁOWSKI KONRAD
Filiżanka

(21) 25611

(51) 06-01
(11) 23741
(22) 2017 06 09
(21) 25618
(73) KOMFORT-MEBLE K.K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Ignatki, PL.
(72) BONAR LECH
(54) Sofa
(55)

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

09-03
(11) 23743
(22) 2017 06 06
(21) 25610
CEMENTOWNIA WARTA SPÓŁKA AKCYJNA, Trębaczew, PL.
Słomczyńska Danuta
Opakowanie na cement

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

13-03
(11) 23744
(22) 2017 04 06
MRÓZ ANDRZEJ TERMOKONTROL, Gdów, PL.
MRÓZ ANDRZEJ
Przecinarka

(21) 25649

(51) 32-00
(11) 23745
(22) 2017 05 04
(21) 25531
(73) BIELECKI DAMIAN, BIELECKA KATARZYNA ITALMEBLE SPÓŁKA
CYWILNA, Nowa Wieś Wrocławska, PL.
(72) BIELECKI DAMIAN
(54) Aranżacja wnętrza
(55)

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

Nr 11/2017

07-02
(11) 23746
(22) 2017 05 04
ZIELONKA SŁAWOMIR PRECYZJA, Rumia, PL.
ZIELONKA SŁAWOMIR
Piecyk grillowy

(21) 25540

23-01
(11) 23742
(22) 2017 06 14
(21) 25629
TT PLAST T. FORTUNA, T. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA, Targowisko, PL.
FORTUNA TOMASZ
Podpora stabilizująca położenie przewodów rurowych

(51) 09-01
(11) 23747
(22) 2017 05 05
(21) 25545
(73) FANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radonice, PL.
(72) ROSZKOWSKA JOANNA

Nr 11/2017
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(54) Butelka z etykietą
(55)

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

(51) 09-01
(11) 23748
(22) 2017 05 05
(21) 25546
(73) FANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radonice, PL.
(72) ROSZKOWSKA JOANNA
(54) Butelka z etykietą
(55)

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

07-02
(11) 23749
(22) 2017 05 04
ZIELONKA SŁAWOMIR PRECYZJA, Rumia, PL.
ZIELONKA SŁAWOMIR
Piecyk grillowy

(21) 25543
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07-02
(11) 23751
(22) 2017 05 04
ZIELONKA SŁAWOMIR PRECYZJA, Rumia, PL.
ZIELONKA SŁAWOMIR
Piecyk grillowy

(21) 25542

(51) 09-03
(11) 23752
(22) 2017 05 30
(21) 25594
(73) ADIKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olszowice, PL.
(72) TRĄBKA ADRIAN NARCYZ
(54) Opakowanie na figurki czekoladowe
(55)
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:

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

07-02
(11) 23750
(22) 2017 05 04
ZIELONKA SŁAWOMIR PRECYZJA, Rumia, PL.
ZIELONKA SŁAWOMIR
Piecyk grillowy

(21) 25541

rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny 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 dotyczące 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.
02663 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PROSPERPLAST” Spółka Jawna Paweł Mrózek Marek
Mrózek,, Buczkowice, Polska i dokonanie wpisu: PROSPERPLAST
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Rybarzowice, Polska 070434735

Polska 180204102 i dokonanie wpisu: NAWRACAJ-SZRAMOWIAT
ALICJA, Jaszczew, Polska

02663 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROSPERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Rybarzowice, Polska 070434735 i dokonanie wpisu: PROSPERPLAST
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice,
Polska 070434735

22668 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURASZ SŁAWOMIR, Radziechowy, Polska 241365203 i dokonanie wpisu: JURASZ SŁAWOMIR, Koszarawa,
Polska 241365203

04133 2017 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: METALUX (Societe Anonyme), 47 bis rue
Jeanned` Arc 52100 Dizier, Francja i dokonanie wpisu: METALUX
Société par action simplifiée, Saint Dizier, Francja
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04133 2017 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: METALUX Société par action simplifiée,
Saint Dizier, Francja i dokonanie wpisu: DOM-METALUX Société par
action simplifiée, Saint Dizier, Francja
04276 2017 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: METALUX (Societe Anonyme), 47 bis rue
Jeanned` Arc 52100 Dizier, Francja i dokonanie wpisu: METALUX
Société par action simplifiée, Saint Dizier, Francja
04276 2017 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: METALUX Société par action simplifiée,
Saint Dizier, Francja i dokonanie wpisu:DOM-METALUX Société par
action simplifiée, Saint Dizier, Francja
15096 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEDAN-NATURA FRESH Mariusz Rogalski, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, Polska 910168287
15130 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
”SEDAN-NATURA FRESH” Mariusz Rogalski, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, Polska 910168287
18066 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KREZYMON ALEKSANDRA PETROBOX,
Olsztyn, Polska 280265490 i dokonanie wpisu: PETROBOX ALEKSANDRA KREZYMON, Ługwałd, Polska 280265490
18925 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITAN SPÓŁKA JAWNA BOGDAN
I RAFAŁ TANNENBERG, Czyżowice, Polska 277689834 i dokonanie
wpisu:POLITAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA, Rybnik, Polska 277689834
18959 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221623603 i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 364172259
19062 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROGALSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE SEDAN-NATURA-FRESH, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, Polska 910168287
19146 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROGALSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SEDAN NATURA FRESH, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, Polska 910168287
21294, 21295,21296,21297,21419 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JURASZ
SŁAWOMIR, Radziechowy, Polska 241365203 i dokonanie wpisu:
JURASZ SŁAWOMIR, Koszarawa, Polska 241365203
22582 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NAWRACAJ ALICJA AN IDEA, Jaszczew,

DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, datę unieważnienia prawa z rejestracji oraz treść
decyzji.
10116 2015 11 05 Unieważniono w całości.
18083 2013 11 06 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.
03311
10439
10449
10462
10490
10703
10860
16825
16915
16963
17009
17020
17023
17024
17030
17113
17118
17119
17120
17121
17122
17124
17126
17131
17142
17145
17146
17147
17148
17149
17151
17155
17156
17159
17161
17162
17163
17164
17165

2016 09 21
2015 12 28
2015 12 23
2015 12 14
2015 11 26
2015 11 08
2016 05 04
2015 11 15
2015 12 16
2015 11 09
2015 11 05
2015 11 23
2015 11 18
2015 11 24
2015 12 17
2015 11 08
2015 11 05
2015 11 08
2015 11 08
2015 11 08
2015 11 29
2015 12 14
2015 12 14
2015 11 26
2015 11 03
2015 11 09
2015 11 09
2015 11 09
2015 11 09
2015 11 09
2015 11 15
2015 11 16
2015 11 17
2015 11 18
2015 11 22
2015 11 22
2015 11 22
2015 11 24
2015 11 29

17166
17168
17173
17174
17175
17181
17182
17184
17186
17187
17188
17189
17191
17203
17224
17225
17226
17227
17232
17253
17254
17256
17257
17258
17259
17261
17262
17263
17266
17267
17268
17269
17270
17271
17272
17273
17274
17276
17277

2015 11 29
2015 11 30
2015 12 03
2015 12 06
2015 12 06
2015 12 09
2015 12 13
2015 12 13
2015 12 14
2015 12 16
2015 12 16
2015 12 16
2015 12 17
2015 12 18
2015 12 23
2015 12 23
2015 12 23
2015 12 23
2015 12 17
2015 11 08
2015 11 08
2015 12 08
2015 12 08
2015 11 08
2015 12 27
2015 12 21
2015 12 02
2015 11 08
2015 12 07
2015 12 06
2015 12 09
2015 12 10
2015 12 15
2015 12 16
2015 12 16
2015 12 16
2015 12 22
2015 12 22
2015 12 23
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17278
17279
17281
17284
17285
17329
17330
17396
17399
17400
17407
17408
17409
17413
17414
17415
17416
17434
17436
17525
17526
17527
17528
17535

17536
17608
17609
17622
17659
17697
17776
17850
17851
17852
17853
17854
17855
17856
17859
17860
17861
17862
17904
18159
18455
18456
19375
21807

2015 12 23
2015 12 28
2015 12 29
2015 12 31
2015 12 31
2015 12 02
2015 12 02
2015 11 03
2015 11 04
2015 11 09
2015 11 18
2015 11 29
2015 11 29
2015 11 22
2015 11 25
2015 12 03
2015 12 14
2015 11 18
2015 12 21
2015 11 18
2015 11 18
2015 11 18
2015 11 18
2015 11 17

2015 12 10
2015 12 24
2015 12 29
2015 12 06
2015 12 03
2015 12 31
2015 12 20
2015 12 10
2015 12 10
2015 12 10
2015 12 10
2015 12 10
2015 12 10
2015 12 10
2015 12 29
2015 12 29
2015 12 29
2015 12 29
2015 12 27
2015 12 06
2015 11 16
2015 11 16
2015 12 03
2015 11 02
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(51) 20-02 (11) DM/096 163 (15) 21.04.2017
(45) 27.10.2017
(73) ANY PTE. LTD. 30 Cecil Street, 19-08 Prudential Tower,
Singapore 049712 (SG)
(54) Dyspozytor
(55)

(51) 26-06 (11) DM/096 238 (15) 31.03.2017
(45) 06.10.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA,
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1.-2. Światła tylne pojazdu
3.-4. Światła przednie pojazdu
(55)
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(51) 12-08 (11) DM/096 081 (15) 14.04.2017
(45) 20.10.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA,
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1.-2. Samochody
(55)

(51) 12-08 (11) DM/096 239 (15) 30.03.2017
(45) 06.10.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA,
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1.-2. Pojazdy
(55)

3958
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((51) 26-06 (11) DM/096 285 (15) 14.04.2017
(45) 20.10.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA,
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1.-2. Światła przednie pojazdów
3. Światło tylne pojazdu
(55)

Nr 11/2017

(51) 07-02 (11) DM/097 824 (15) 14.01.2016
(45) 06.10.2017
(73) E.&J. GALLO WINERY, 600 Yosemite Blvd., Modesto, CA 95354 (US)
(54) Wkłady i zestawy do montażu dozowników napojów
(55)

(51) 15-09 (11) DM/096 574 (15) 18.04.2017
(45) 20.10.2017
(73) PARPALOS MYKHAILO MYKOLAYOVYCH,
apt. 105, build. 29, Lytvynenko st., Vinnytsia 21018 (UA)
(54) 1.-3. Rębaki do drewna
(55)

(51) 09-05 (11) DM/098 091 (15) 21.08.2017
(45) 27.10.2017
(73) PATRAŞCA CHEORGHE, str. Ginta Latină nr. 9,
bloc 2, ap. 4, MD-2044 Chişinău (MD)
(54) 1.Opakowanie na nasiona
2.Opakowanie na nasiona z przytwierdzoną torebką na łupiny
(55)

(51) 14-02 (11) DM/096 878 (15) 04.04.2017 (45) 06.10.2017
(73) SENSEONICS, INCORPORATED,
20451 Seneca Meadows Parkway, Germantown MD 20876 (US) (86) US
(54) Urządzenie nadawczo-odbiorcze
(55)

Nr 11/2017
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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)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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
(732) – 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 297 601 do nr 298 800)
(111) 297601
(220) 2012 04 25
(210) 399771
(151) 2016 11 16
(441) 2012 07 30
(732) FPUH MOKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń, PL.
(540) Mokate sekret życia
(510), (511) 29 chipsy i chrupki owocowe, przeciery owocowe, napoje mleczne, jogurt, 30 herbata i ekstrakty herbaty, kawa i ekstrakty
kawy, namiastki kawy, czekolada, kakao, płatki zbożowe śniadaniowe, muesli, mieszanki płatków zbóż i bakalii.
(111) 297602
(220) 2014 05 20
(151) 2017 06 15
(441) 2014 09 01
(732) HUTCHINSON, Paryż, FR.
(540) We make it possible HUTCHINSON
(540)

(210) 429004

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 01.15.11, 26.04.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 moduły fotowoltaiczne i komponenty zawierające komórki, panele słoneczne i baterie słoneczne do użytku w konwersji
promieniowania na energię elektryczną, elektryczne baterie akumulatorowe, baterie elektrochemiczne jako komponenty do generatorów, komponenty do taśm składających się z organicznej elektroniki, powłoki przewodzące i membrany, które mogą być drukowane,
17 wyroby z gumy, materiały gumowe lub plastikowe dla przemysłu lotniczego, przemysłu kolejowego, przemysłu obronnego, czyli
sprzęgła dla urządzeń przemysłowych, łączniki antywibracyjnych
dla urządzeń przemysłowych, amortyzatory dla urządzeń przemysłowych, niemetalowe złącza uszczelniające, niemetalowe elastyczne rury, przewody z materiałów włókienniczych, kompozycje
uszczelniające, do stosowania w izolacji, wyroby z gumy, materiały
gumowe lub z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego,
czyli łączniki i profile uszczelniające do szyb i drzwi balkonowych,

elastyczne węże do przesyłu płynów o niskim i wysokim ciśnieniu
(woda, paliwo, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy), szelki wydechowe, termiczne i akustyczne panele izolacyjne dla przemysłu
lotniczego.

(111) 297603
(220) 2015 07 20
(210) 444988
(151) 2016 12 13
(441) 2015 10 26
(732) REKMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) wyspa szkrabów
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 02.05.08, 02.05.24, 02.05.27, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 28 zabawki, gry dla osób w każdym wieku, urządzenia
do gier z zewnetrznym ekranem, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
zabawek i gier, sprzedaż hurtowa i detaliczna zabawek i gier za pośrednictwem Internetu.
(111) 297604
(220) 2015 08 03
(210) 445508
(151) 2016 10 28
(441) 2015 11 09
(732) KRZYSZTOF ROŻKO I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 24.17.25
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(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania, zarządzania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu i prowadzeniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 36 ekspertyzy
do celów podatkowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w sprawach finansowych, 45 usługi arbitrażu, badania
prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych, zarządzanie prawami autorskimi, mediacje, nadzorowanie w dziedzinie własności intelektualnej, usługi
prawne – rejestrowanie nazw domen, usługi prawne.

Nr 11/2017

(111) 297608
(220) 2016 09 02
(210) 461059
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA NOWOŚĆ ZASMAKUJ! LEŚNY
MECH wyjątkowe połączenie ZE SZPINAKIEM IDEALNE DODATKI
PROPOZYCJA PODANIA
(540)

(111) 297605
(220) 2015 09 24
(210) 447351
(151) 2016 06 08
(441) 2016 01 04
(732) CIEŚLAK TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE KAUPOSIL, Siemianowice Śląskie, PL.
(540) KAUPOSIL
(510), (511) 17 kauczuki poliuretanowe, żywica poliuretanowa, żywice przeźroczyste, pianki poliuretanowe, kauczuki silikonowe (addycyjne i kondensacyjne), membrany sylikonowe, masy akrylowe .
(111) 297606
(220) 2016 09 01
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) GĘBKA KAROL, Boria, PL.
(540) SUROWA KROWA
(540)

(210) 461010

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, zielony, różowy, szary,
niebieski
(531) 01.03.08, 03.04.02, 03.04.24, 03.04.26, 05.05.04, 05.07.13,
05.07.15, 05.07.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 30 pieczywo, bułki, słodziki naturalne, chipsy zbożowe,
słodycze, cukierki, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze pozbawione
glutenu, wyroby z czekolady, czekolada, gofry, galaretki owocowe
jako słodycze, kukurydza prażona, lody, sorbety lodowe, desery
lodowe, makarony, pizze, spaghetti, preparaty zbożowe, zapiekanki jako żywność na bazie mąki, żywność na bazie mąki, pieczywo
zamrożone, dania gotowe do spożycia na bazie owoców i warzyw,
mrożonki z owoców i warzyw zawarte w tej klasie, kawa, substytuty
kawy, herbata, kakao, krakersy, bakalie, puddingi, budynie, kisiele,
muesli, owoce i warzywa przetworzone, suchary, przekąski ze zboża,
gofry, paluszki, precle, naleśniki, paszteciki, pierożki, placki.
(111) 297607
(220) 2016 09 02
(210) 461058
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) PUPKA-LIPIŃSKI MIKOŁAJ, Gdynia, PL.
(540) BLACKPARTNERS TO SEE THE INVISIBLE. TO DO THE
IMPOSSIBLE.
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 36 doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe.

Kolor znaku: białym, brązowym, czarnym, czerwonym, zielonym,
żółtym, jasnozielonym, szarym, beżowy
(531) 25.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 08.01.15, 11.03.08, 11.03.20,
05.07.08, 05.07.09, 05.09.21, 05.11.03, 05.03.11, 02.09.01, 11.01.01,
11.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta w proszku, krem budyniowy w proszku, kremy
[nadzienia].
(111) 297609
(220) 2016 09 02
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) VENO 333 Complex
(540)

(210) 461061

Kolor znaku: czarny, ciemnoczerwony, złoty
(531) 27.05.05, 27.07.11, 29.01.13
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, środki zawierające muszkę hiszpańską w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające ból.

Nr 11/2017
(111) 297610
(220) 2016 09 02
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Sandiar Lacti
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 461062

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.03, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, środki zawierające muszkę hiszpańską w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające ból.
(111) 297611
(220) 2016 09 02
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Bactirol 250
(540)

(111) 297612
(220) 2016 09 02
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) ARTROM total
(540)

3961
(210) 461065

Kolor znaku: szary, czarny, niebieski, czerwony
(531) 25.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające ból.
(111) 297613
(220) 2016 09 05
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) plastoskin ERGIS
(540)

(210) 461092

(210) 461064

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające ból.

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 instalacje do pakowania próżniowego, maszyny
do pakowania próżniowego, pakowarki żywności, zrobotyzowane
pakowarki, 16 folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania,
folia spożywcza, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności, folie do pakowania artykułów
żywnościowych, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego
do pakowania żywności, rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowania, 37 naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do pakowania
lub owijania, 39 pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie
produktów spożywczych, pakowanie żywności, wynajem maszyn
i urządzeń do pakowania lub zawijania.
(111) 297614
(220) 2016 09 05
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) fresh ERGIS
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnoniebieski
(531) 24.15.02, 24.15.08, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12

(210) 461099

3962
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(510), (511) 7 instalacje do pakowania próżniowego, maszyny
do pakowania próżniowego, pakowarki żywności, zrobotyzowane
pakowarki, 16 folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania,
folia spożywcza, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności, folie do pakowania artykułów
żywnościowych, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego
do pakowania żywności, rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowania, 37 naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do pakowania
lub owijania, 39 pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie
produktów spożywczych, pakowanie żywności, wynajem maszyn
i urządzeń do pakowania lub zawijania.

(111) 297615
(220) 2016 09 05
(210) 461142
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Matrican
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 297616
(220) 2016 09 06
(210) 461159
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) CCTY BEARING COMPANY, Shicheng Village, Xinfeng Town,
Zhenjiang City, CN.
(540) CCTY
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 łożyska (części maszyn), łożyska kulkowe do wałów napędowych, łożyska samo smarujące się, łożyska wałeczkowe, przeciwcierne łożyska toczne dla maszyn, wsporniki łożysk dla maszyn.
(111) 297617
(220) 2016 09 06
(210) 461160
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) DELIKARTA
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi w zakresie programów lojalnościowych, usługi
w zakresie kart lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych w zakresie prowadzenia sklepów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych związanych z branżą spożywczą, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla
klientów, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, reklama, usługi marketingowe, usługi
handlu produktami spożywczymi i gospodarstwa domowego.
(111) 297618
(220) 2016 09 06
(210) 461161
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) DeliKARTA
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12

Nr 11/2017

(510), (511) 35 administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi w zakresie programów lojalnościowych, usługi
w zakresie kart lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych w zakresie prowadzenia sklepów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych związanych z branżą spożywczą, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla
klientów, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, reklama, usługi marketingowe, usługi
handlu produktami spożywczymi i gospodarstwa domowego.

(111) 297619
(220) 2016 09 07
(210) 461186
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) CASH BACK KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) c b CASH BACK
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 outsourcing jako doradztwo handlowe, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 agencje ściągania wierzytelności, doradztwo w sprawach finansowych, 45 usługi pomocy
w sprawach spornych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, alternatywne rozwiązywanie sporów, badania
prawne.
(111) 297620
(220) 2016 09 07
(210) 461190
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KAŻDA CHWILA MOŻE BYĆ HITEM
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty
z nagraniami, hologramy, filmy z nagraniami, programy gier komputerowych, 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, broszury, czasopisma,
gazety, kalendarze, fotografie, kartki z życzeniami, karty muzyczne
z życzeniami, reprodukcje graficzne, książki, rysunki, katalogi, komiksy, książki, mapy, plany, materiały piśmienne, reprodukcje graficzne,
śpiewniki, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji reklamowych,
badania opinii publicznej, badania rynku, prezentowania i oferowania w mediach produktów dla handlu detalicznego jak: sprzęt telekomunikacyjny i komputerowy, nagrania muzyczne, nagrania wideo
muzyczne, płyty muzyczne, plakatów, reprodukcji graficznych, rozprowadzania i dystrybucji materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, edytorskie usługi w dziedzinie reklam,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama filmowa, reklama prasowa, reklama korespondencyjna, rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, publikowania
tekstów reklamowych, informacji handlowej, pokazów towarów,
organizowania wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowania nośników i przestrzeni reklamowej, promocji sprzedaży dla
osób trzecich, wyszukiwania informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni wyselekcjonowanych
produktów z zakresu sprzętu telekomunikacyjnego i komputerowego, nagrań muzycznych, nagrań wideo muzycznych, płyt muzycznych, plakatów, reprodukcji graficznych, 38 prowadzenie usług
w zakresie: emisji i transmisji radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej,
transmisji i przekazów satelitarnych, poczty elektronicznej, telewizja
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kablowa, przesyłania informacji i wiadomości, transmisji programów
radiowych i telewizyjnych, przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputerów, rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, prowadzenia agencji informacyjnych
dotyczących zbierania i przekazywania aktualności i wiadomości,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 41 prowadzenie usług w zakresie: organizowania konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, usługi związanej z organizacją imprez tanecznych
dla rozpowszechniania muzyki w klimacie muzyki klubowej, hitów
listy światowych i krajowych przebojów, polskich hitów, kultowych
przebojów, organizowania i prowadzenia koncertów, nauczania tańców, realizacja spektakli muzyczno-rozrywkowych, organizowania
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, rozrywki radiowej, telewizyjnych programów rozrywkowych, montażu programów radiowych
lub telewizyjnych, produkcji tematycznych lub specjalistycznych
słuchowisk lub widowisk, usług studia nagrań, fotoreportaży, obsługa konferencji i kongresów, informacji o imprezach rozrywkowych
i rekreacji, publikowania książek, pisania scenariuszy, mikro-wydawnictw, wypożyczania nagrań wideo i dźwiękowych.

(111) 297621
(220) 2016 09 07
(210) 461194
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) BENRINER Co., Ltd, Iwakuni-shi, JP.
(540) BENRINER
(510), (511) 8 rozdrabniacze do warzyw (nieelektryczne), urządzenia
do krojenia jajek (nieelektryczne), krajalnice do sera (nieelektryczne).
(111) 297622
(220) 2016 09 07
(210) 461198
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SMARTFONERIA
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia telefoniczne, aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne,
telefony komórkowe, zestawy głośnomówiące, sprzęt do korzystania
z telefonu bez użycia rąk, dyktafony, anteny, baterie do telefonów,
ładowarki, obudowy do telefonów, zestawy słuchawkowe, uchwyty
i pokrowce do telefonów komórkowych, karty PCMCIA, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, karty sim, karty magnetyczne kodowane, pamięci przenośne,
urządzenia do przetwarzania informacji, współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania danych, dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, płyty CD, płyty
DVD, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie
i programy komputerowe ładowalne, oprogramowanie i programy
komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, pliki graficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonów komórkowych, komputery przenośne, modemy, laptopy, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, przenośna aparatura do radiokomunikacji,
telefoniczne urządzenia nadawcze i zestawy nadawcze, nadajniki
telekomunikacyjne, aparatura radiotelefoniczna, urządzenia GPS,
odbiorniki radiowe, interfejsy komputerowe, publikacje elektroniczne, 16 papier, wyroby z papieru i tektury, wydawnictwa muzyczne,
literackie i książkowe, programy imprez rozrywkowych, okładki płyt
CD i DVD, kaset audio, wydawnictwa reklamowe, książki, czasopisma,
gazety, dzienniki, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie, ramki do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, koperty, bilety i kupony papierowe, kartki okolicznościowe,
przewodniki, 35 usługi w zakresie reklamy, organizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert
sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych, Internetu, usługi marketingowe, usługi impresariów w działalności artystycznej, promowanie zespołów muzycznych, badania opinii publicznej, badania rynku, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom za pośrednictwem punktów informacji konsumenckiej, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, publikowanie tek-
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stów sponsorowanych, prezentacja produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży oraz usługi pośrednictwa
sprzedaży: urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, urządzeń i przyrządów fotograficznych, urządzeń telefonicznych, aparatów telefonicznych, przewodów, słuchawek telefonicznych, telefonów przenośnych, telefonów komórkowych, zestawów głośnomówiących, sprzętu do korzystania z telefonu
bez użycia rąk, anten, baterii do telefonów, ładowarek, obudów do telefonów, zestawów słuchawkowych, uchwytów i pokrowców do telefonów komórkowych, kart PCMCIA, kart telefonicznych do automatów, kart telefonicznych do telefonów komórkowych, kart sim, kart
magnetycznych kodowanych, pamięci przenośnych, urządzeń
do przetwarzania informacji, współpracujących z komputerami w zakresie przekazywania danych, dźwięku i obrazu, czystych i zapisanych magnetycznych nośników danych, audio i video, płyt kompaktowych, płyt DVD, programów komputerowych, komputerów
przenośnych, laptopów, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, dyktafonów, odbiorników radiowych, aparatury radiotelefonicznej, nadajników telekomunikacyjnych, przenośnej aparatury do radiokomunikacji, modemów, osprzętu do przetwarzania danych,
interfejsów komputerowych, publikacji elektronicznych, plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, materiałów piśmiennych, wydawnictw muzycznych, literackich i książkowych,
książek, czasopism, gazet, dzienników, periodyków, afiszy, albumów,
atlasów, fotografii, kalendarzy, katalogów, map, naklejek, plakatów,
prospektów, kopert, biletów, kartek okolicznościowych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów:
informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań
odbiorcy, usługi informacji o działalności gospodarczej i handlowej,
usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji
w zakresie działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu
i telefonów komórkowych, 36 usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi
sprawdzania stanu konta za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi dokonywania płatności za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, informacja
o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, emisja i obsługa kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, sponsorowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, organizacja
zbiórek środków finansowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, wycena kosztów naprawy, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne oraz usługi naprawy w zakresie: telekomunikacji, technologii
informacyjnej (IT) i elektroniki, w tym instalacji i naprawy maszyn
i urządzeń telekomunikacyjnych, instalacji i naprawy masztów, konstrukcji i sieci telekomunikacyjnych, budowa masztów i konstrukcji
telekomunikacyjnych, budowa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa: aparatów telefonicznych i osprzętu telefonicznego,
urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, nadajników telekomunikacyjnych, informacja o naprawach, 38 usługi telekomunikacyjne, informacja o telekomunikacji,
łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej lub
cyfrowej, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, przydzielanie użytkownikom dostępu do sieci
Internet, zapewnianie dostępu do Internetu, połączenie z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi świadczone przez operatora sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej w zakresie obsługi połączeń
abonentów, usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, obsługa telekonferencji, usługi teleksowe
i telefaksowe, usługi w zakresie przekazywania wiadomości, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów
i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu
za pomocą przekazu satelitarnego, usługi poczty elektronicznej,
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej lub cyfrowej, usługi poczty głosowej, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, modemów, wypożyczanie urządzeń służących do przesyłania głosu, obrazu i danych za pośrednictwem telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, dzierżawa łączy telefonicznych
i linii telekomunikacyjnych, dzierżawa czasu dostępu do witryn inter-
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netowych, dostarczanie dostępu do sieci komputerowych, przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie stron internetowych
za pośrednictwem telefonii komórkowej lub cyfrowej bezpośrednio
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, usługi transmisji danych
z pamięci telefonów komórkowych na strony internetowe i ze stron
internetowych do pamięci telefonu komórkowego, transmisja satelitarna, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych,
Internetu, telefonów komórkowych i cyfrowych, w tym informacji
i konwersacji w zakresie działalności gospodarczej i handlowej oraz
reklamy, usługi przekazywania informacji lokalnej dotyczącej obszaru na którym znajduje się odbiorca zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, usługi telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy obejmujące przesyłanie informacji tekstowych, dźwiękowych
i obrazowych za pośrednictwem Internetu, emisja programów radiowych i telewizyjnych, usługi udostępniania, pobierania i odtwarzania
plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, telefoniczne udzielanie informacji o telekomunikacji, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie obiektów telekomunikacyjnych, 39 udzielanie informacji
telefonicznych w zakresie turystyki i organizacji podróży oraz oferowanie usług w tym zakresie, magazynowanie elektronicznych nośników danych i dokumentów, 41 usługi nauczania i rozrywki, usługi
dotyczące działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie i prowadzenie: imprez rozrywkowych, koncertów, balów, organizowanie
konkursów, plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie: rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, filmu,
organizowanie loterii, organizowanie: pokazów, wystaw, targów
i ekspozycji tematycznych z zakresu: rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, filmu, usługi informacji o imprezach rozrywkowych, usługi informacji o: edukacji, rekreacji, usługi
klubów rozrywkowych, usługi klubów nocnych, usługi parków i klubów rozrywki, usługi studia nagrań, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line: książek,
periodyków, wydawnictwa muzyczne, usługi komponowania muzyki, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych i audiowizualnych,
usługi w zakresie fotografowania, usługi reporterskie, fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji audiowizualnych, nagrywanie i montaż programów radiowych i telewizyjnych,
obsługa gier w systemie on-line, usługi dystrybucji biletów, 42 usługi
w zakresie badań naukowych i technicznych, usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, usługi: tworzenia, projektowania, aktualizowania i utrzymywania serwisów internetowych, tworzenie
i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie oraz zarządzanie witrynami i stronami internetowymi, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną i konwersja danych z formy
elektronicznej z możliwością edycji, wynajmowanie miejsca na serwerach, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów i sieci
komputerowych, udostępnianie kreatorów stron internetowych, odzyskiwanie danych z komputerów i telefonów komórkowych, dostarczanie wyszukiwarek Internetowych, wypożyczanie serwerów (hosting),
instalacje,
konserwacja,
powielanie,
aktualizacja,
projektowanie, wypożyczanie oprogramowania i programów komputerowych, usługi projektowania systemów komputerowych, leasing oprogramowania i programów komputerowych, usługi udostępniania oprogramowania i programów komputerowych poprzez
sieci komputerowe.

(111) 297623
(220) 2016 09 08
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) PRATIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Pratia
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 24.17.02, 27.05.05, 29.01.12

(210) 461209
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(510), (511) 42 prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, 44 placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne.

(111) 297624
(220) 2016 09 08
(210) 461215
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) ZAKŁADY MEBLOWE ABJA SZLACHETKA ANDRZEJ
I SZLACHETKA ARTUR SPÓŁKA JAWNA, Kraczewice, PL.
(540) ABJA
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, akcesoria do mebli drewnianych i drewnopochodnych, elementy meblowe, płyty meblowe, panele meblowe,
fronty meblowe (w szczególności fronty do szaf, szafek i szuflad),
fronty do zabudowy sprzętu AGD, lustra, ramki obrazów, dzieła sztuki, posążki, popiersia z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu,
imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej mebli, artykułów wyposażenia
wnętrz, oświetlenia, dywanów, sprzętu AGD, 42 projektowanie dekoracji wnętrz i usługi dekoracji wnętrz, miernictwo, wzornictwo
przemysłowe, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, usługi
artystów grafików, opracowywanie projektów technicznych.
(111) 297625
(220) 2016 09 08
(210) 461216
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) GĘBKA ŁUKASZ FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA, Boria, PL.
(540) ST. CROSS ORGANIC FARM Farma ŚWIĘTOKRZYSKA
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, czerwony, żółty, biały
(531) 07.01.09, 09.01.10, 25.01.15, 06.07.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 dżemy, powidła, marmolady, warzywa i owoce konserwowane, owoce kandyzowane, przeciery z owoców i warzyw, kapusta kwaszona, ogórki kwaszone, kompoty, koncentraty warzywne
i owocowe, konserwy z owocami, konserwy z warzywami, mrożone
owoce i warzywa, zioła ogrodowe konserwowane i suszone, oleje
jadalne, owoce i warzywa przetworzone, przeciery z owoców i warzyw, sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania z owoców i warzyw
gotowe do spożycia, 31 świeże owoce i warzywa, świeże owoce
i warzywa uprawiane ekologicznie, choinki żywe, darń naturalna,
drewno w stanie surowym, opady z gorzelni jak pasza dla zwierząt,
grzybnia pieczarkowa, grzyby świeże, owoce leśne, kasztany jadalne świeże, kora surowa, krzewy, kwiaty naturalne, makuchy, nasiona,
otręby zbożowe, pasza dla zwierząt pochodzenia roślinnego, cytrusy, produkty uboczne w procesie obróbki zbóż, pokarm dla ptaków,
sadzonki warzyw, kwiatów, krzewów, drzew, siano, słoma na ściółkę,
maty słomiane do przykrycia humusu, szyszki sosnowe i chmielowe,
winorośle, wysłodziny, wytłoki z owoców i warzyw, zboże w ziarnach
nieprzetworzone, ziarna jako zboże, ziarna jako nasiona, zioła ogrodowe świeże, ziemniaki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna warzyw
i owoców ekologicznie wyhodowanych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu owoców i warzyw, w tym owoców i warzyw wyhodowanych ekologicznie, reklama, w tym reklama
za pośrednictwem Internetu.
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(111) 297626
(220) 2016 09 09
(210) 461283
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) KORCZAK ELŻBIETA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG
HALA STRZEGOMSKA ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Wrocław, PL.
(540) BIAŁY KAMIEŃ
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 03.01.01, 03.01.24, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie poprawiania kondycji fizycznej, usługi w zakresie działalności rekreacyjnej, usługi informacji o rekreacji
oraz informacji o imprezach rozrywkowych, usługi w zakresie działalności sportowej, organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów, wysław, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie i obsługa dancingów,
dyskotek, usługi turystyczne związane z organizacją wypoczynku,
43 usługi w zakresie prowadzenia hoteli, usługi restauracyjne i cateringowe, usługi w zakresie prowadzenie restauracji, kawiarni, barów,
stołówek i innych placówek gastronomicznych, wynajmowanie sal
na posiedzenia, 44 usługi: salonu piękności, fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, usługi SPA oraz usługi basenów termalnych.
(111) 297627
(220) 2016 09 09
(210) 461288
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) ZWIĄZEK ZAWODOWY JEDNOŚĆ, Ornontowice, PL.
(540) ZWIĄZEK ZAWODOWY JEDNOŚĆ
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały, czarny, beżowy
(531) 02.09.18, 05.13.01, 14.07.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie kursów instruktażowych dla członków
związku zawodowego, organizowanie spotkań integracyjnych dla
członków związku zawodowego, organizowanie zajęć sportowych
dla członków związku zawodowego, organizowanie spotkań integracyjnych dla członków związku zawodowego, organizowanie kursów
szkoleniowych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
kursów, seminariów, konferencji oraz mityngów dotyczących prawa
pracy, 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, doradztwo prawne zwłaszcza dotyczące ochrony miejsc pracy, ochrony
warunków pracy i płacy, opiniowanie dokumentów prawnych, mediacja [usługi prawne], usługi wsparcia prawnego, porady prawne
i zastępstwo procesowe, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi.
(111) 297628
(220) 2016 09 09
(210) 461293
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) JACK SEWING MACHINE CO., LTD., Taizhou City, CN.
(540) JACK
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
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(510), (511) 7 maszyny do szycia, maszyny do odbębniania, napędy
pedałowe do maszyn do szycia, nożyce elektryczne, maszyny pakujące, dynama, maszyny dla przemysłu tekstylnego, maszyny prasujące, narzędzia maszynowe, maszyny do zszywania, rozruszniki
do silników i motorów, silniki inne niż do pojazdów lądowych, manipulatory automatyczne.

(111) 297629
(220) 2016 09 09
(210) 461297
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI ZWIĄZEK
PRACODAWCÓW, Warszawa, PL.
(540) FUNDACJA żywność, aktywność fizyczna i zdrowie
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, niebieski, pomarańczowy,
zielony
(531) 02.09.01, 05.07.13, 21.03.01, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 publikacje drukowane w tym gazety, czasopisma, periodyki, materiały piśmienne, przybory do pisania i rysowania, materiały reklamowe z kartonu lub z papieru, kalendarze, fotografie, foldery, wizytówki materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem
urządzeń, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, torebki
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, 35 doradztwo,
marketing i ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, informacja handlowa o działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
usługi promocyjne, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, pozyskiwanie, systematyzacja komputerowa baz danych
i wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, 41 edukacja,
kształcenia praktyczne, informacja o edukacji, imprezach sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów,
pokazów z dziedziny edukacji, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, wydawanie i publikowanie książek, wydawnictw periodycznych i czasopism, pozaszkolne
formy kształcenia.
(111) 297630
(220) 2016 09 09
(210) 461300
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) BURACZEWSKA EWA ŻALUZJE ZAKŁAD PRODUKCYJNOUSŁUGOWY, Kleosin, PL.
(540) Ż ŻALUZJE ROLETY KLEOSIN
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe żaluzje architektoniczne, metalowe żaluzje
pionowe zewnętrzne, metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, metalowe żaluzje zwijane, moskitiery metalowe, żaluzje
listwowe poziome zewnętrzne z metalu, żaluzje metalowe przeznaczone na zewnątrz, 19 moskitiery niemetalowe do okien, moskitiery
niemetalowe na drzwi, moskitiery niemetalowe, niemetalowe żaluzje
zewnętrzne, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, żaluzje
niemetalowe, żaluzje z poziomych listewek zewnętrzne nie z metalu
lub tkanin, 20 drewniane żaluzje, żaluzje do wnętrz oraz elementy
do zasłon i zasłony do wnętrz, żaluzje drewniane, żaluzje listewkowe
poziome wewnętrzne na drzwi, żaluzje pionowe wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne listwowe, żaluzje materiałowe
plisowane, rolety materiałowe wewnętrzne, rolety wewnętrzne, role-
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ty bambusowe, rolety listewkowe zaciemniające wewnętrzne, rolety
wewnętrzne z polichlorku winylu, rolety wykonane z drewna wewnętrzne, rolety wewnętrzne metalowe ukierunkowujące światło.

(111) 297631
(220) 2016 09 10
(210) 461306
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PISMO PO STRONIE KOBIET Well
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
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MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki
litograficznej przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii
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publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania
czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/
modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania
edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet,
38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja
kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki
komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi
w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania
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dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczała informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie
edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony
naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji
terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych,
produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja
o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie
rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów
piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym
widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia
praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów,
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień,
organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym,
rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek,
quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych
związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów
grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa
przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości
publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych
w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 297632
(220) 2016 09 12
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) ZABORNY ŁUKASZ TRIA, Gdańsk, PL.
(540) TRIA
(540)

(210) 461317

(531) 26.03.03, 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, publikacje elektroniczne, 42 analizy baz danych,
odzyskiwanie danych zapisanych na nośnikach danych, doradztwo
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w zakresie informatyki i telekomunikacji, badania w zakresie informatyki, analizy systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wdrażanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, monitoring systemów komputerowych,
zarządzanie strukturą informacyjną i systemami informatycznymi,
administrowanie serwerami, zarządzanie danymi informatycznymi i bazami danych informatycznych, udzielanie pomocy i wparcia
eksperckiego różnym podmiotom w zakresie wyżej wymienionych
usług.

(111) 297633
(220) 2016 09 12
(151) 2017 03 29
(441) 2016 12 05
(732) GEO DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) geo GRUPA DEWELOPERSKA
(540)

(111) 297635
(220) 2016 09 12
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) GROW SPEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) GROWSPEC GROW.SPEC.COM
(540)

Nr 11/2017
(210) 461365

(210) 461330

Kolor znaku: niebieski, żółty, czerwony, biały
(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.99, 26.13.25, 26.13.99, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości z funduszy własnych i powierzonych, usługi deweloperskie-kompleksowej organizacji procesów inwestycyjnych
obejmujące pozyskiwanie nieruchomości, załatwianie formalności,
pozyskiwanie środków finansowych lub wykorzystywanie środków
finansowych klientów, organizację procesu budowy i przeniesienie własności nieruchomości, usługi tworzenia wspólnego kapitału
w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi powiernictwa
w zakresie inwestowania w nieruchomości, wycena nieruchomości,
37 usługi budowlane, usługi budowlane w zakresie infrastruktury
technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, usługi budowlane
wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi budowlane
remontowe, usługi budowlane konserwacyjne, nadzór budowlany,
usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowlanych, 42 usługi w zakresie projektowania
architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego, doradztwo
budowlane, badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne w zakresie budownictwa, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geodezyjne dla budownictwa, pomiary inwentaryzacyjne budowlane
(powykonawcze), doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały, jasnoniebieski, różowy
(531) 05.03.11, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 Lampy oświetleniowe, urządzenia i instalacje
do oświetlenia wspomagającego wzrost roślin, urządzenia i instalacje do oświetlenia upraw i hodowli wewnętrznych, oprawki do lamp
elektrycznych, diody świetlne, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni oraz sklepów internetowych w zakresie urządzeń i instalacji do oświetlenia, 42 projektowanie zewnętrznych i wewnętrznych systemów oświetleniowych
wspomagających wzrost roślin, projektowanie oświetlenia upraw
i hodowli wewnętrznych.
(111) 297636
(220) 2016 09 13
(210) 461404
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) JUPITER
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 297637
(220) 2016 09 15
(210) 461499
(151) 2017 03 28
(441) 2016 12 05
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU,
Sierpc, PL.
(540) BEZ LAKTOZY LACTOSE FREE SIERPC OD 1927 ser PiKSERKi
w plastrach czyli sliced! CUKIER OUT CHEMIA STOP NATURA GRA
WAPŃ DO OPORU WITAMINA AAAAAAA
(540)

(111) 297634
(220) 2016 09 12
(210) 461331
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) AIR FLOW TECHNOLOGY
(540)

(531) 27.05.05
(510), (511) 5 jednorazowe pieluchy dla dzieci z papieru i/lub celulozy, podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.

Kolor znaku: żołty, biały, czerwony, złoty, ciemnożółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.09.02, 04.05.03, 02.09.08, 02.09.04,
16.01.14
(510), (511) 29 produkty mleczne.
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(111) 297638
(220) 2016 09 14
(210) 461444
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) NESBRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) Chocco-bay
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 02.09.01, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 czekolady, wyroby czekoladowe, słodycze z czekoladą, 35 sprzedaż następujących towarów: czekolady, wyroby czekoladowe, słodycze z czekoladą.
(111) 297639
(220) 2016 09 14
(210) 461445
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-1267
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, rezystory elektryczne, zespoły rezystorów elektrycznych,
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297640
(220) 2016 09 14
(210) 461446
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-1331
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, rezystory elektryczne, zespoły rezystorów elektrycznych,
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297641
(220) 2016 09 14
(210) 461448
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-12193
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, rezystory elektryczne, zespoły rezystorów elektrycznych,
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297642
(220) 2016 09 14
(210) 461449
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-12390
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
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gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie,
rezystory elektryczne, zespoły rezystorów elektrycznych, 12 pojazdy
szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych,
przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.

(111) 297643
(220) 2016 09 14
(210) 461450
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-12482
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, rezystory elektryczne, zespoły rezystorów elektrycznych,
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297644
(220) 2016 09 14
(210) 461452
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-12584
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, rezystory elektryczne, zespoły rezystorów elektrycznych,
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297645
(220) 2016 09 14
(210) 461453
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-11171
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, części przełączników elektrycznych, styki elektryczne, zespoły
styków elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297646
(220) 2016 09 14
(210) 461458
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-11104
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, części przełączników elektrycznych, styki elektryczne, zespoły
styków elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297647
(220) 2016 09 14
(210) 461459
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
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(540) N-1943
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, części przełączników elektrycznych, styki elektryczne, zespoły
styków elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297648
(220) 2016 09 14
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce, PL.
(540) CICHO wSZa Gumki do włosów
(510), (511) 26 gumki do włosów.

(210) 461465

(111) 297649
(220) 2016 09 15
(210) 461482
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) VACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) VMS roc.net
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski,
czarny
(531) 27.05.01, 24.17.02, 01.15.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia szkodników, środki odstraszające owady, środki odstraszające szkodniki, 35 zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług
niszczenia i odstraszania szkodników i owadów, usług transportu
i przechowywania odpadów i śmieci, prowadzenie elektronicznej
dokumentacji usług, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie
komputerowych baz danych, 37 niszczenie i odstraszanie szkodników, 44 tępienie i odstraszanie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
(111) 297650
(220) 2016 09 15
(210) 461485
(151) 2017 03 22
(441) 2016 11 21
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Paczka Bez Granic
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 22.01.06, 26.15.09, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy
korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza
listów, pakunków i paczek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania
dokumentów, 36 usługi bankowe, usługi pośrednictwa finansowego,
usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie elektronicznych trans-
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akcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym zakładanie
kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług przez Internet,
telefon i urządzenie mobilne, usługi płatności elektronicznej, w tym
elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej, obsługa
kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych,
usługi finansowe, w tym oferowanie kont on-line w systemie elektronicznym, bankowość elektroniczna, usługi bankowości on-line,
ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków
finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji
poprzez otwartą platformę elektroniczną, informacja o ubezpieczeniach, usługi ubezpieczania, usługi ubezpieczenia przesyłek i towarów, 38 usługi w zakresie: udostępniania informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi
umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny
i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz
danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi
w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
usługi przesyłanie telekopii, usługi telekomunikacyjne, informacja
o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji, frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodowego, usługi
kurierskie, usługi logistyki transportu, usługi dostarczania towarów
zamówionych korespondencyjnie, informacja o składowaniu, informacja o transporcie.

(111) 297651
(220) 2016 09 15
(210) 461487
(151) 2017 03 23
(441) 2016 11 21
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Paczka Global
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 01.05.01, 22.01.06, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, Opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy
korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza
listów, pakunków i paczek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania
dokumentów, 36 usługi bankowe, usługi pośrednictwa finansowego,
usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym zakładanie
kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług przez Internet,
telefon i urządzenie mobilne, usługi płatności elektronicznej, w tym
elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej, obsługa
kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
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przez płatność pre-paid, obsługa kart, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych,
usługi finansowe, w tym oferowanie kont on-line w systemie elektronicznym, bankowość elektroniczna, usługi bankowości on-line,
ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków
finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji
poprzez otwartą platformę elektroniczną, informacja o ubezpieczeniach, usługi ubezpieczania, usługi ubezpieczenia przesyłek i towarów, 38 usługi w zakresie: udostępniania informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi
umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny
i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz
danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi
w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
usługi przesyłanie telekopii, usługi telekomunikacyjne, informacja
o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji, frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodowego, usługi
kurierskie, usługi logistyki transportu, usługi dostarczania towarów
zamówionych korespondencyjnie, informacja o składowaniu, informacja o transporcie.

(111) 297652
(220) 2016 09 15
(210) 461488
(151) 2017 03 22
(441) 2016 11 21
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Automat Pocztowy
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 22.01.06, 12.01.19, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 skrzynki na listy metalowe, pojemniki metalowe
do przechowywania i odbioru przez adresata przesyłek listowych
i paczek, 9 urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, urządzenia i instrumenty elektryczne
oraz elektroniczne do komunikacji oraz telekomunikacji, urządzenia
i instrumenty do przesyłania, zachowywania i odbierania danych
i informacji, serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie
komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, urządzenia do frankowania i sortowania
przesyłek, urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe,
35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, uzyskiwania i systematyzowania danych
do komputerowych baz danych, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych, rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, zbierania, adresowania i kopertowanie towarów,
zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace biurowe), gromadzenia
dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów przemysłowych, spożywczych, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem
komórkowym, urządzeniem mobilnym, usługi w zakresie: obsługa
płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej,
w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi
dotyczącymi płatności, informacja o ubezpieczeniach, usługi ubezpieczania, usługi ubezpieczenia przesyłek i towarów, 39 usługi w zakresie: magazynowania, dostarczania i przechowywania przesyłek,
paczek i korespondencji, frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodowego, usługi kurierskie listów i towarów, usługi logistyki transportu, usługi śledzenia i lokalizowania przesyłek, listów
i paczek, usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania
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i dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
dystrybucja gazet, pakowanie towarów, samoobsługowy odbiór korespondencji.

(111) 297653
(220) 2016 09 15
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) NATURE FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Eye Food by NATURE FOOD
(540)

(210) 461490

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 02.09.04, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 297654
(220) 2016 09 15
(210) 461497
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) AVELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leszno, PL.
(540) H HEXAGON HEXAGON MASSIV HOLZ
(540)

(531) 07.01.24, 26.04.02, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane drewniane do budowy domów, budynków, garaży, pawilonów i wiat, półfabrykaty drewniane
do domów, budynków, garaży, pawilonów i wiat, elementy drewniane, elementy drewniane w kształcie sześciokąta, domy drewniane,
budynki drewniane, pawilony drewniane, garaże drewniane, wiaty
drewniane, budynki przenośne drewniane, 37 budowa domów, budynków, pawilonów i wiat drewnianych, usługi konserwacji i napraw
domów, budynków, pawilonów, wiat drewnianych, 42 projektowanie domów, budynków, pawilonów, wiat z drewna oraz elementów
drewnianych, doradztwo w zakresie projektowania i technologii wykonania domów, budynków, pawilonów, wiat z drewna.
(111) 297655
(220) 2016 09 15
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) ROCKET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański, PL.
(540) R ROCKET
(540)

(210) 461498

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 baterie anodowe, baterie elektryczne, zasilacze sieciowe, baterie litowo-jonowe, baterie cynkowo-węglowe, baterie
papierowe, baterie elastyczne-litowe, baterie manganowe, baterie
litowe-guzikowe, baterie do oświetlania, ogniwa i baterie suche,
akumulatory alkaliczne, zestawy baterii, adaptery baterii, separatory baterii, siatki do baterii, ładowarki do baterii, kable do baterii,
akumulatory samochodowe, skrzynki akumulatorowe, urządzenia
do ładowania akumulatorów, akumulatorki do ponownego ładowa-
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nia, akumulatory typu push-on, 11 latarki, latarki elektryczne, latarki
kieszonkowe, latarki akumulatorowe, wskaźniki laserowe, latarki diodowe, latarki kryptonowe, latarki na energię słoneczną, latarki wykorzystujące doładowywanie urządzenia elektryczne.

(111) 297656
(220) 2016 09 15
(210) 461510
(151) 2017 03 21
(441) 2016 11 07
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril winter forest
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 297657
(220) 2016 09 15
(210) 461511
(151) 2017 03 21
(441) 2016 11 07
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli NIP
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla przemysłu celulozowo-papierniczego.
(111) 297658
(220) 2016 09 15
(210) 461513
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-44755
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
tuleje mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy,
mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297659
(220) 2016 09 15
(210) 461514
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-22863
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
obudowy mechaniczne, osłony mechaniczne, 12 pojazdy szynowe
i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
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(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
uszczelki mechaniczne, uszczelki gumowe, 12 pojazdy szynowe
i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.

(111) 297662
(220) 2016 09 15
(210) 461525
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-31856
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
listwy mechaniczne, wsporniki mechaniczne, 12 pojazdy szynowe
i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297663
(220) 2016 09 15
(210) 461526
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-48278
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
wsporniki mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297664
(220) 2016 09 15
(210) 461527
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-38155
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
obudowy mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297665
(220) 2016 09 15
(210) 461528
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-36373
(510), (511) 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego
do pojazdów szynowych, 17 Izolatory, materiały izolacyjne, tworzywa
sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, listwy izolacyjne.

(111) 297660
(220) 2016 09 15
(210) 461523
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-417294
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
sprężyny mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.

(111) 297666
(220) 2016 09 15
(210) 461529
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-42488
(510), (511) 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego
do pojazdów szynowych, 17 izolatory, materiały izolacyjne, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji.

(111) 297661
(220) 2016 09 15
(210) 461524
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-415433

(111) 297667
(220) 2016 09 15
(210) 461530
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-38156

Nr 11/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
obudowy mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.

(111) 297668
(220) 2016 09 15
(210) 461539
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-423497
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów) do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
sworznie mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297669
(220) 2016 09 15
(210) 461540
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-423980
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
wsporniki mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297670
(220) 2016 09 15
(210) 461541
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-33163
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie,
rezystory elektryczne, zespoły rezystorów elektrycznych, 12 pojazdy
szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych,
przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297671
(220) 2016 09 15
(210) 461542
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-22741
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
wały mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy,
mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297672
(220) 2016 09 15
(210) 461543
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-423940
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
króćce mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297673
(151) 2017 04 05

(220) 2016 09 15
(441) 2016 12 19

(210) 461544
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(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-34014
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, części przełączników elektrycznych, styki elektryczne, zespoły
styków elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297674
(220) 2016 09 15
(210) 461545
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-415630
(510), (511) 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego
do pojazdów szynowych, 17 izolatory, materiały izolacyjne, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, płytki izolacyjne, przekładki izolacyjne.
(111) 297675
(220) 2016 09 15
(210) 461546
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-22862
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
obudowy mechaniczne, osłony mechaniczne, 12 pojazdy szynowe
i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297676
(220) 2016 09 15
(210) 461552
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-2721
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte
w tej klasie, cewki elektryczne, elementy obwodu magnetycznego,
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297677
(220) 2016 09 15
(210) 461553
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-24142
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte
w tej klasie, części styczników elektrycznych, komory wydmuchowe
do wygaszania łuku elektrycznego, 12 pojazdy szynowe i ich części,
tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297678
(220) 2016 09 15
(210) 461554
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
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(540) N-42672
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte
w tej klasie, cewki elektryczne, elementy obwodów magnetycznych,
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297679
(220) 2016 09 15
(210) 461555
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-415434
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, przewody elektryczne, elementy układów elektrycznych,
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297680
(220) 2016 09 15
(210) 461556
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-310443
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie,
części styczników magnetyczno-elektrycznych, styki elektryczne,
zespoły styków elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor
kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu
obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297681
(220) 2012 04 19
(210) 399589
(151) 2017 06 19
(441) 2012 07 30
(732) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin, PL.
(540) Hotel-Restauracja ZIELONA
(510), (511) 41 usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie przyjęć, balów, usługi klubowe, nocne kluby, usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi związane z organizacją
imprez karaoke, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, koncertów, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie zawodów sportowych, udostępnianie
urządzeń i obiektów sportowych, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 43 usługi gastronomiczne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje, w tym samoobsługowe, usługi barowe,
bary szybkiej obsługi [snack-bary], kawiarnie, kafeterie [bufety], stołówki, usługi wynajmowania sal na posiedzenia w tym mityngi i narady, domy turystyczne, hotele, motele, pensjonaty, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
rezerwacje miejsc w hotelach.
(111) 297682
(220) 2015 11 30
(151) 2016 10 27
(441) 2016 02 29
(732) AW.NET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, PL.
(540) TOUGH ELECTRONICS
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01

(210) 449794
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(510), (511) 9 tablety, tablety graficzne, tablety cyfrowe, futerały
na tablety, klawiatury do tabletów, monitory do tabletów, stacje
dokujące do tabletów, stojaki przystosowane do tabletów, uchwyty na tablety przystosowane do użytku w samochodach, futerały
na laptopy, komputery przenośne, pokrowce na laptopy, stacje dokujące do laptopów, komputery ubieralne [wearable computers],
dyski twarde, dyski komputerowe, dyski audio, dyski do przechowywania danych, zewnętrzne dyski twarde do komputerów, pojemniki
do przechowywania dysków, ukształtowane, obudowy ochronne
do dysków magnetycznych, sieci lokalne ( LAN ), ładowarki sieciowe,
zasilacze sieciowe, adaptery sieciowe, sieci danych, serwery sieciowe, okablowanie sieciowe, sprzęt do obsługi sieci LAN [sieci lokalnych], oprogramowanie operacyjne do sieci LAN, sterowniki sieci
lokalnej [LAN] wideo, karty komputerowe do sieci lokalnych [LAN],
punkty dostępu do sieci lokalnych [LAN], komputerowe przełączniki sieciowe, przełączniki danych, przełączniki telekomunikacyjne,
przełączniki koncentryczne, przełączniki optyczne, drukarki, stojaki
do drukarek, kable do drukarek, konwertery do drukarek, urządzenie
pozwalające na korzystanie z drukarki wielu użytkownikom, adaptery baterii, baterie, ładowarki baterii elektrycznych, zasilacze sieciowe,
kable do baterii, akumulatory typu push-on, ładowarki dla akumulatorów, futerały na telefony komórkowe, futerały na elektroniczne
notesy, futerały na urządzenia optyczne, notesy elektroniczne, stacje
dokujące do smartfonów, komputerowe stacje dokujące, elektroniczne stacje dokujące, rysiki pojemnościowe do użytku ze wszystkimi
urządzeniami z ekranem dotykowym, rysiki z końcówkami przewodzącymi do urządzeń z ekranami dotykowymi, rysiki komputerowe,
karty pamięciowe, pamięci dyskowe, pamięci komputerowe, płyty
pamięci, urządzenia pamięciowe do przechowywania danych, napędy dyskowe, urządzenia napędowe taśm magnetycznych, napędy optyczne do przechowywania danych, napędy dyskowe do kopii
zapasowych do komputerów, nagrywarki dysków kompaktowych,
nagrywarki płyt DVD, nagrywarki do filmów, ładowarki do baterii, ładowarki do telefonów komórkowych, baterie akumulatorowe litowe,
akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory alkaliczne, szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów wraz z wyposażeniem wewnętrznym, szafy rozdzielcze i wyposażenie do nich, szafki
przystosowane do urządzeń elektrycznych, stojaki na sprzęt komputerowy, stojaki przystosowane do przechowywania urządzeń audio,
stojaki przystosowane do przechowywania urządzeń video, pulpity
rozdzielcze, panele rozdzielcze, panele zasilające, panele wentylacyjne do szaf rozdzielczych, wentylatory do procesorów głównych,
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa w związku z tabletami,
tabletami graficznymi, tabletami cyfrowymi, futerałami na tablety,
klawiaturami do tabletów, monitorami do tabletów, stacjami dokującymi do tabletów, stojakami przystosowanymi do tabletów, uchwytami na tablety przystosowanymi do użytku w samochodach, futerałami na laptopy, komputerami przenośnymi, pokrowcami na laptopy,
stacjami dokującymi do laptopów, komputerami ubieralnymi, dyskami twardymi, dyskami komputerowymi, dyskami audio, dyskami do przechowywania danych, zewnętrznymi dyskami twardymi
do komputerów, pojemnikami do przechowywania dysków, obudowami ochronnymi do dysków magnetycznych, sieciami lokalnymi
(LAN), ładowarkami sieciowymi, zasilaczami sieciowymi, adapterami
sieciowymi, sieciami danych, serwerami sieciowymi, okablowaniem
sieciowym, sprzętem do obsługi sieci LAN, oprogramowaniem operacyjnym do sieci LAN, sterownikami sieci lokalnej [LAN] wideo, kartami komputerowymi do sieci lokalnych [LAN], punktami dostępu
do sieci lokalnych [LAN], komputerowymi przełącznikami sieciowymi, przełącznikami danych, przełącznikami telekomunikacyjnymi,
przełącznikami koncentrycznymi, przełącznikami optycznymi, drukarkami, stojakami do drukarek, kablami do drukarek, konwerterami
do drukarek, urządzeniami pozwalającymi na korzystanie z drukarki
wielu użytkownikom, adapterami baterii, bateriami, ładowarkami
baterii elektrycznych, zasilaczami sieciowymi, kablami do baterii,
akumulatorami typu push-on, ładowarkami dla akumulatorów, futerałami na telefony komórkowe, futerałami na elektroniczne notesy,
futerałami na urządzenia optyczne, notesami elektronicznymi, stacjami dokującymi do smartfonów, komputerowymi stacjami dokującymi, elektronicznymi stacjami dokującymi, rysikami pojemnościowymi do użytku ze wszystkimi urządzeniami z ekranem dotykowym,
rysikami z końcówkami przewodzącymi do urządzeń z ekranami dotykowymi, rysikami komputerowymi, kartami pamięciowymi, pamięciami dyskowymi, pamięciami komputerowymi, płytami pamięci,
urządzeniami pamięciowymi do przechowywania danych, napędami
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dyskowymi, urządzeniami napędowymi taśm magnetycznych, napędami optycznymi do przechowywania danych, napędami dyskowymi do kopii zapasowych do komputerów, nagrywarkami dysków
kompaktowych, nagrywarkami płyt DVD, nagrywarkami do filmów,
ładowarkami do baterii, ładowarkami do telefonów komórkowych,
bateriami akumulatorowymi litowymi, akumulatorami niklowo-kadmowymi, akumulatorami alkalicznymi, szafami przeznaczonymi
do zainstalowania w nich komputerów wraz z wyposażeniem wewnętrznym, szafami rozdzielczymi i wyposażeniem do nich, szafkami przystosowanymi do urządzeń elektrycznych, stojakami na sprzęt
komputerowy, stojakami przystosowane do przechowywania urządzeń audio, stojakami przystosowane do przechowywania urządzeń
video, pulpitami rozdzielczymi, panelami rozdzielczymi, panelami
zasilającymi, panelami wentylacyjnymi do szaf rozdzielczych, wentylatorami do procesorów głównych, 42 oprogramowanie komputerowe, nagrane, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie
komputerowe, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie
i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych.

(111) 297683
(220) 2016 09 20
(210) 461730
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) OCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kajetany, PL.
(540) ocar
(540)

(531) 18.01.09, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, amortyzujące resory do samochodów, 35 usługi sprzedaży w zakresie następujących towarów: amortyzatory zawieszenia w pojazdach, zawieszenia (resory) w pojazdach, amortyzatory do samochodów.
(111) 297684
(220) 2016 11 18
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) SKIN.TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) SKIN.TEAM
(540)

(210) 464044

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, maski kosmetyczne, mydła, mydła dezynfekujące, mydło dezodoryzujące, tłuszcze do celów kosmetycznych,
zestawy kosmetyków, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze,
szampony.
(111) 297685
(220) 2016 12 05
(210) 464727
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) LINOSZCZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gołaczewy-Nadmłynie, PL.
(540) ARLIN
(510), (511) 35 usługi sprzedaży paliw stałych, płynnych gazowych
oraz dodatków do paliw, olejów, wyrobów chemicznych, akcesoriów
samochodowych i części zamiennych do samochodów, wyrobów
w zakresie chemii kosmetycznej do samochodów, wyrobów tytoniowych i alkoholowych, sprzedaż na terenie stacji paliwowych artykułów spożywczych, przemysłowych, papierniczych, czasopism,
książek, map, atlasów samochodowych, 37 usługi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), usługi motoryzacyjne w zakresie
usługi myjni samochodowych, usługi wymiany olejów, usługi w zakresie napraw pojazdów i przyczep, usługi wymiany opon, usługi
w zakresie prowadzenia stacji paliw, 43 usługi podawania potraw,
napojów, usługi barów i restauracji.
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(111) 297686
(220) 2017 01 24
(210) 466538
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) PROSZAK WŁADYSŁAW POLIMEDIA, Rzeszów, PL.
(540) DZIEŃ ODKRYWCÓW Interaktywny Piknik Wiedzy
(540)

Kolor znaku: czarny, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 297687
(220) 2016 09 15
(210) 461557
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-417765
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
dźwignie mechaniczne, mechanizmy przenoszenia napędu, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące
do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297688
(220) 2016 09 15
(210) 461558
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-310444
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie,
części styczników magnetyczno-elektrycznych, styki elektryczne,
zespoły styków elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor
kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu
obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297689
(220) 2016 09 15
(210) 461560
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-310572
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie,
części styczników magnetyczno-elektrycznych, styki elektryczne,
zespoły styków elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor
kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu
obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297690
(220) 2016 09 15
(210) 461561
(151) 2017 03 23
(441) 2016 11 21
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-34015
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, części przełączników elektrycznych, styki elektryczne, zespoły
styków elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
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(111) 297691
(220) 2016 09 15
(210) 461564
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-46048
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte
w tej klasie, styki elektryczne, części styków elektrycznych, zespoły
styków elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.

(111) 297696
(220) 2016 09 15
(210) 461571
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-46146
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, przewody elektryczne, elementy układów elektrycznych,
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.

(111) 297692
(220) 2016 09 15
(210) 461565
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-46104
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte
w tej klasie, styki elektryczne, części styków elektrycznych, zespoły
styków elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.

(111) 297697
(220) 2016 09 15
(210) 461572
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-417773
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
dźwignie mechaniczne, mechanizmy przenoszenia napędu, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące
do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.

(111) 297693
(220) 2016 09 15
(210) 461568
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-46106
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, części styczników elektrycznych, rożki wydmuchowe do wygaszania łuku elektrycznego, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor
kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu
obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297694
(220) 2016 09 15
(210) 461569
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-417771
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
dźwignie mechaniczne, mechanizmy przenoszenia napędu, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące
do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297695
(220) 2016 09 15
(210) 461570
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-310602
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, rezystory, zespoły rezystorów, dzielniki napięcia elektrycznego, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów
szynowych.

(111) 297698
(220) 2016 09 15
(210) 461573
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-423474
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, części styczników magnetyczno-elektrycznych, przewody
elektryczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego
do pojazdów szynowych.
(111) 297699
(220) 2016 09 15
(210) 461575
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-43112
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
uchwyty mechaniczne, zatrzaski sprężynowe, 12 pojazdy szynowe
i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297700
(220) 2016 09 15
(210) 461576
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-45761
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
sworznie mechaniczne, sprężyny mechaniczne, 12 pojazdy szynowe
i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297701
(220) 2016 09 15
(210) 461562
(151) 2017 03 23
(441) 2016 11 21
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
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(540) N-37526
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, części styczników elektrycznych, styki elektryczne, zespoły
styków elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297702
(220) 2016 09 15
(210) 461563
(151) 2017 03 23
(441) 2016 11 21
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-43658
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte
w tej klasie, części przełączników elektrycznych, cewki elektryczne,
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297703
(220) 2016 09 15
(210) 461577
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-46300
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte
w tej klasie, styki elektryczne, części styków elektrycznych, zespoły
styków elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297704
(220) 2016 09 15
(210) 461578
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-46414
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte
w tej klasie, styki elektryczne, części styków elektrycznych, zespoły
styków elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297705
(220) 2016 09 15
(210) 461579
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-39053
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie,
przewody elektryczne (i ich części), 12 pojazdy szynowe i ich części,
tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych, 17 izolatory, materiały
izolacyjne, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały uszczelniające, izolatory elektryczne, izolatory do kabli,
płyty izolacyjne do osadzania elementów elektrycznych.
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(111) 297706
(220) 2016 09 15
(210) 461580
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-42929
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
dźwignie mechaniczne, wsporniki mechaniczne, 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania
i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące
do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie, elementy układów elektrycznych, przewody elektryczne, styki elektryczne (i ich części),
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów
szynowych.
(111) 297707
(220) 2016 09 15
(210) 461584
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-46262
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
zamki mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy,
mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297708
(220) 2016 09 15
(210) 461585
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-48281
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
płytki mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy,
mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297709
(220) 2016 09 15
(210) 461587
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-46260
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
podkładki mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 297710
(220) 2016 09 15
(210) 461588
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-414769
(510), (511) 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych, 17 izolatory, materiały izolacyjne,
tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, tuleje
izolacyjne.
(111) 297711
(220) 2016 09 16
(210) 461590
(151) 2017 03 28
(441) 2016 12 05
(732) Zentiva Group A.S., Praga, CZ.
(540) UGRAMEL
(510), (511) 5 lekarstwa, produkty farmaceutyczne dla ludzi.
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(111) 297712
(220) 2016 09 16
(210) 461617
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) LITWINOW WŁADYSŁAW DR RETTER EC, Warszawa, PL.
(540) RATOWNIK
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 18.04.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do mycia, mydła, wyroby kosmetyczne, dezodoranty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody
kolońskie, kremy kosmetyczne, mleczka i balsamy do ciała, maseczki
kosmetyczne, pasty i proszki do zębów, żele kosmetyczne, odżywki
kosmetyczne, maski do zabiegów kosmetycznych, kremy do pillingu,
preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, perfumy, preparaty od oczyszczania i pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie kosmetyczne do oczu,
pudry kosmetyczne, make-up, błyszczyki na usta, 5 leki, bandaże,
gazy opatrunkowe, środki lecznicze do kąpieli, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, herbaty lecznicze, sole do kąpieli leczniczych,
zioła i napoje lecznicze, maści, preparaty do odchudzania do celów
leczniczych, środki przeciwbólowe, preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy dla celów leczniczych, środki
anty bakteryjne i lecznicze do skóry, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów kosmetycznych, środków medycznych oraz parafamermaceutycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem
Internetu wyrobów kosmetycznych, środków medycznych oraz
parafamermaceutycznych, prowadzenie hurtowni i sklepów wielkopowierzchniowych z kosmetykami, z artykułami drogeryjnymi,
środkami medycznymi i parafarmaceutykami, prowadzenie aptek
internetowych, reklama.
(111) 297713
(220) 2016 09 16
(210) 461618
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) LITWINOW WŁADYSŁAW DR RETTER EC, Warszawa, PL.
(540) RATOWNIK PRZYWRACA ZDROWY WYGLĄD TWOJEJ SKÓRY!
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 18.04.11, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01
(510), (511) 3 preparaty do mycia, mydła, wyroby kosmetyczne, dezodoranty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody
kolońskie, kremy kosmetyczne, mleczka i balsamy do ciała, maseczki
kosmetyczne, pasty i proszki do zębów, żele kosmetyczne, odżywki
kosmetyczne, maski do zabiegów kosmetycznych, kremy do pillingu,
preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, perfumy, preparaty od oczyszczania i pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie kosmetyczne do oczu,
pudry kosmetyczne, make-up, błyszczyki na usta, 5 leki, bandaże,
gazy opatrunkowe, środki lecznicze do kąpieli, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, herbaty lecznicze, sole do kąpieli leczniczych,
zioła i napoje lecznicze, maści, preparaty do odchudzania do celów
leczniczych, środki przeciwbólowe, preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy dla celów leczniczych, środki
antybakteryjne i lecznicze do skóry, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów kosmetycznych, środków medycznych oraz parafamermaceutycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem
Internetu wyrobów kosmetycznych, środków medycznych oraz
parafamermaceutycznych, prowadzenie hurtowni i sklepów wielkopowierzchniowych z kosmetykami, z artykułami drogeryjnymi,
środkami medycznymi i parafarmaceutykami, prowadzenie aptek
internetowych, reklama.
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(111) 297714
(220) 2016 09 16
(210) 461632
(151) 2017 03 29
(441) 2016 12 05
(732) SOKOŁYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ŚWIEŻO WYCISKANY SOKoŁYK Pijalnia Soków SMACZNEGO
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, różowy, biały, czerwony
(531) 05.07.22, 05.07.24, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.15, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 owoce i warzywa przetworzone: marynowane, konserwowane, gotowane, kiszone, mrożone, suszone, kandyzowane,
przeciery owocowe i warzywne, koncentraty owoców i warzyw,
desery owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, sałatki warzywne, chipsy owocowe i warzywne, desery owocowe, chipsy ziemniaczane, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, placki smażone,
placki ziemniaczane, galaretki owocowe, owoce w syropie, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, przekąski na bazie owoców
i warzyw, soki owocowe i warzywne do gotowania, jogurt, jogurty
o smaku owocowym, napoje na bazie jogurtu, desery jogurtowe,
koktajle na bazie jogurtu, mleko, desery mleczne, napoje na bazie
mleka, napoje mleczne zawierające owoce, koktajle na bazie mleka,
dipy, gotowe produkty z warzyw, dania mrożone, orzechy jadalne,
orzechy kandyzowane, orzechy prażone, orzechy solone, przekąski
na bazie orzechów, przyprawy smakowe (pikle), 30 kawa, napoje
na bazie kawy, napoje mrożone na bazie kawy, kawa mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady, napoje mrożone na bazie czekolady,
desery czekoladowe, desery czekoladowe mrożone, herbata, napoje
na bazie herbaty, herbaty owocowe, herbata mrożona, mrożone napoje (frappe), relish-sosy przyprawowe na bazie owoców i warzyw,
sosy do sałatek, sosy do polewania deserów, przyprawy korzenne,
lody spożywcze, lody z owocami, sorbety jako lody, desery na bazie lodów, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, koktajle
na bazie lodów, suflety deserowe, jogurt mrożony jako lody spożywcze, koktajle na bazie jogurtów mrożonych, lód do napojów chłodzących, aromaty do napojów, wanilia jako aromat, wyroby cukiernicze
i słodycze: batony, pomadki, cukierki, pralinki, miód, słodycze zawierające owoce, wyroby cukiernicze mrożone, galaretki owocowe
jako słodycze, herbatniki, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, pierniki, makarony, dania gotowe zawierające makaron, spaghetti, tarty
z owocami, chipsy jako produkty zbożowe, przekąski zbożowe, płatki
owsiane, kanapki, produkty mączne: naleśniki, paszteciki, pierożki
(ravioli), placki, pizze, produkty z ciasta nadziewane owocami i warzywami, 32 soki owocowe i warzywne, napoje na bazie owoców
i warzyw, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, syropy owocowe do napojów, nektary owocowe, sorbety jako napoje, mrożone napoje owocowe, napoje bezalkoholowe na bazie owoców o smaku herbaty, esencje i preparaty
do produkcji napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, koktajle
bezalkoholowe, wody mineralne, bezalkoholowe napoje gazowane
i niegazowane, lemoniada, bezalkoholowe napoje na bazie miodu,
orszada, piwo, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi barów z sokami, bary sałatkowe, bary przekąskowe, bary
szybkiej obsługi-snack-bary, kafeterie, kawiarnie, restauracje, zajazdy, przygotowywanie i serwowanie posiłków i napojów, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem-catering, koktajlbary, lodziarnie, pizzerie, puby.
(111) 297715
(151) 2017 04 07

(220) 2016 09 19
(441) 2016 12 19

(210) 461665
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(732) PIASECKI BOGDAN MAZURSKIE MIODY, Tomaszkowo, PL.
(540) Mazurskie Miody FIRMA OD 1964 POLSKI MIÓD PSZCZELI
Z POLSKICH PASIEK
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, pomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, czerwony, fioletowy, granatowy,
ciemnoniebieski, zielony, ciemnozielony, czarny
(531) 25.07.08, 25.07.20, 26.13.25, 27.05.01, 05.13.09, 05.05.20,
29.01.15, 25.01.15, 25.01.19
(510), (511) 30 miód, mleczko pszczele.
(111) 297716
(220) 2016 09 19
(210) 461669
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) VINPOTRIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 297717
(220) 2016 09 19
(210) 461670
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) IMMUFAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 297718
(220) 2016 09 19
(210) 461671
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) NEUROTYNOX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 297719
(220) 2016 09 19
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) TOMCZYK ARTUR, Warszawa, PL.
(540) AQUA TANK Segment Construction
(540)

(210) 461672

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski, biały, czarny
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń
wodnych, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, zbiorniki ciśnieniowe, zawory kanalizacyjne, rury jako
części instalacji sanitarnych, zawory regulujące poziom w zbiornikach,
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20 zbiorniki niemetalowe i niemurowane, baryłki niemetalowe, kadzie
niemetalowe, niemetalowe pojemniki do zamknięcia, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, niemetalowe zaciski do przewodów
i rur, zawiasy niemetalowe, zawory z tworzyw sztucznych do przewodów drenażowych, 35 analiza kosztów, informacja o działalności gospodarczej oraz pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w działalności
gospodarczej i jej prowadzeniu, zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo dotyczące organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą
która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe
zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, audyt gospodarczy, wyceny handlowe, usługi w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej, doradztwo
handlowe, prognozy ekonomiczne, badanie opinii publicznej, zestawienia statystyczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, reklama, agencja reklamowa, przegląd
prasy, edycja i obróbka tekstów w szczególności tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, materiałów i ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych,
reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
reklamy billboardowe, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem tablic reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach
komputerowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sprzedaż takich produktów jak: armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, armatura bezpieczeństwa do urządzeń
oraz instalacji wodnych i gazowych, zbiorniki ciśnieniowe, zawory kanalizacyjne, rury jako części instalacji sanitarnych, zawory regulujące
poziom w zbiornikach, zbiorniki niemetalowe i niemurowane, baryłki
niemetalowe, kadzie niemetalowe, niemetalowe pojemniki do zamknięcia, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, niemetalowe
zaciski do przewodów i rur, zawiasy niemetalowe, zawory z tworzyw
sztucznych do przewodów drenażowych.

(111) 297720
(220) 2016 09 19
(210) 461673
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) ALZERIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 297721
(220) 2016 09 19
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) TOMCZYK ARTUR, Warszawa, PL.
(540) AQUA WORLD Engineering
(540)

(210) 461674

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski, biały, czarny
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 urządzenia do kąpieli, wanny łazienkowe, wanny z wirowym ruchem wody, osprzęt do wanien, wanny do nasiadówek,
natryski, prysznice, natryskowe kabiny, kabiny przenośne do łaźni
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tureckich, urządzenia do wanien z hydromasażem, instalacje do sauny, instalacje do kąpieli, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje
do dystrybucji wody, instalacje do odsalania wody morskiej, instalacje
do automatycznego podlewania, instalacje wodociągowe, ozdobne
wodotryski, fontanny, aparatura do podgrzewaczy wody, aparatura
do destylacji wody, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia do filtrowania akwariów,
armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, urządzenia jonizujące do oczyszczania
powietrza lub wody, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody,
armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, filtry
jako części instalacji domowych lub przemysłowych, dyfuzory nawadniające kropelkowe jako urządzenia nawadniające, 19 budowlane konstrukcje niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe,
kształtki rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe,
materiały budowlane niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje
niemetalowe], przewody ciśnieniowe niemetalowe, rury spustowe
niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury sztywne niemetalowe [budownictwo], rury wodociągowe niemetalowe, akwaria jako
elementy konstrukcyjne, 35 informacja o działalności gospodarczej
oraz pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, audyt gospodarczy,
wyceny handlowe, usługi w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej, doradztwo handlowe, prognozy ekonomiczne, analiza kosztów, badanie opinii publicznej, pokazy
towarów, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sekretarskie, fakturowanie, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
sortowanie danych w bazach komputerowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sprzedaż takich produktów jak:
urządzenia do kąpieli, wanny łazienkowe, wanny z wirowym ruchem
wody, osprzęt do wanien, wanny do nasiadówek, natryski, prysznice,
natryskowe kabiny, kabiny przenośne do łaźni tureckich, urządzenia
do wanien z hydromasażem, instalacje do sauny, instalacje do kąpieli,
instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do dystrybucji wody. instalacje do odsalania wody morskiej, instalacje do automatycznego podlewania, instalacje wodociągowe, ozdobne wodotryski, fontanny, aparatura do podgrzewaczy wody, aparatura do destylacji wody, urządzenia
i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia do chlorowania basenów,
urządzenia do filtrowania akwariów, armatura do regulacji urządzeń
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych,
urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, aparatura
i urządzenia do uzdatniania wody, aparatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, filtry jako części instalacji domowych
lub przemysłowych, dyfuzory nawadniające kropelkowe jako urządzenia nawadniające, budowlane konstrukcje niemetalowe, przewody
ciśnieniowe niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], przewody ciśnieniowe
niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury sztywne niemetalowe [budownictwo], rury wodociągowe
niemetalowe, akwaria jako elementy konstrukcyjne, 37 budownictwo,
nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], informacja budowlana, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, naprawa pomp, obsługa basenów kąpielowych, usługi hydrauliczne, zabezpieczanie przed wilgocią [budownictwo], budowa i konserwacja rurociągów.

(111) 297722
(220) 2016 09 19
(210) 461675
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) ALEFAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

Nr 11/2017

(111) 297723
(220) 2016 09 19
(210) 461685
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) DELIPID
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 297724
(220) 2016 09 19
(210) 461710
(151) 2017 04 03
(441) 2016 12 05
(732) DOMEK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE GORVITA, Szczawa, PL.
(540) ZDROWE OCZY OCHRONA I REGENERACJA GORVITA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty w aerozolu do higieny ciała, olejki eteryczne, maści do celów kosmetycznych, maści, kremy i żele pielęgnujące, 5 suplementy diety do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
dietetyczna żywność do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, zioła lecznicze, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, wyroby medyczne
do stosowania w związku ze schorzeniami dermatologicznymi, wyroby medyczne, solanki do celów leczniczych.
(111) 297725
(220) 2016 09 20
(210) 461736
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) SUMERA MOTOR-SPÓŁKA JAWNA, Andrychów, PL.
(540) SUMERAMotor
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 generatory prądotwórcze, silniki wysokoprężne, silniki
spalinowe (przemysłowe), zespoły silnik-pompa, silnikowe pompy
wodne, zespoły prądotwórcze do użytku z silnikami, spawarki, filtry
olejowe, filtry paliwa, 12 silniki spalinowe do pojazdów.
(111) 297726
(220) 2016 09 20
(210) 461743
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) ENERGIA MŁODYCH
(510), (511) 35 usługi polegające na organizowaniu konkursów w celach reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję materiałów o charakterze marketingowym i konkursy promocyjne, 41 usługi polegające na organizowaniu
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych, muzycznych, organizowanie
imprez i konkursów sportowych, organizowanie konkursów w celach
szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach rozrywki, prowadzenie konkursów w Internecie.
(111) 297727
(220) 2016 09 20
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) SUGARFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) S SUGARFREE WARSAW
(540)

(210) 461761

(531) 25.01.25, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry mianowicie: paski, torebki, torby, portmonetki, 25 wyroby dziane i tkane wykonane z ma-
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teriałów naturalnych, syntetycznych, sztucznych i ich mieszanek mianowicie: okrycia wierzchnie, kostiumy, marynarki, spodnie, spódnice,
suknie, sukienki, szale, apaszki, 35 eksponowanie towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie oraz sklepie
internetowym z następującymi wyrobami: okryciami wierzchnimi,
paltami, pelerynami, płaszczami, kurtkami, kostiumami, garniturami,
marynarkami, spodniami, spódnicami, sukniami, sukienkami, bluzkami, koszulami, koszulkami T-shirts, bluzami, swetrami, eksponowanie
towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w hurtowni,
sklepie oraz sklepie internetowym z akcesoriami i dodatkami a mianowicie szalami, apaszkami, rękawiczkami, torebkami, koszykami,
torbami, paskami, rękawiczkami, wyselekcjonowanie i eksponowanie wymienionych powyżej towarów z myślą o osobach trzecich
tak, by umożliwić konsumentom ich obejrzenie i dokonanie zakupu,
świadczenie opisanych w niniejszej klasie usług sprzedaży przez
sklepy detaliczne, hurtownie, butiki, galerie, za pomocą katalogów
przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej przez
strony internetowe wyrobów ze skóry i imitacji skóry oraz odzieży,
usługi teleshoppingu i homeshoppingu w zakresie wyrobów ze skóry i imitacji skóry oraz odzieży, 42 usługi projektantów mody, projektowanie opakowań.

(111) 297728
(220) 2016 09 20
(210) 461769
(151) 2017 04 03
(441) 2016 12 05
(732) KIMZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Latchorzew, PL.
(540) PHARMA RULES INSIDER
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
umożliwiające komunikację za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających
komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi,
w tym pomiędzy komputerami, serwerami, laptopami, palmtopami,
telefonami komórkowymi, telefonami bezprzewodowymi, smartfonami i wideofonami, oprogramowanie komputerowe do przesyłania
i odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania i odtwarzania informacji, danych, dźwięków
i obrazów, oprogramowania komputerowego oraz plików i publikacji
w postaci elektronicznej, w tym publikacji i plików o charakterze interaktywnym, oprogramowanie umożliwiające połączenie on-line
z portalami internetowymi i bazami danych, oprogramowanie i urządzenia do gier komputerowych, pliki i publikacje w postaci elektronicznej, w tym teksty, obrazy i prezentacje multimedialne, materiały
reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki, wizytówki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady
godzinowe, zawiadomienia i zaproszenia, bilety, bony i kupony, diagramy, mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, elektroniczne i magnetyczne nośniki danych, w tym płyty (dyski) CD i DVD, pamięci
USB, karty pamięci i dyski zewnętrzne, urządzenia i przyrządy elektroniczne, w tym bezprzewodowe urządzenia i przyrządy elektroniczne, służące do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji
informacji, danych, dźwięków i obrazów, w tym: komputery, serwery,
laptopy, palmtopy, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe,
smartfony i wideofony, akcesoria do urządzeń elektronicznych służących do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, w tym baterie, pokrywy przedziałów
na baterie, ładowarki do baterii i podstawki ładujące, zestawy samochodowe, zestawy słuchawkowe, słuchawki, mikrofony, przejściówki,
stojaki biurkowe, podstawki dokujące, klawiatury, kable do podłączenia do komputera, etui, torby, pokrowce i futerały, 16 materiały
drukowane, w tym papierowe materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny,
prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, bilbordy,
afisze, plakaty, drukowane repertuary i rozkłady godzinowe, druki
zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony i kupony, wizytówki, kodowane karty niemagnetycznie, artykuły papiernicze i artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, w tym: adresarki, płytki adresowe do adresarek,
zeszyty, notesy, bloczki do pisania, papeteria, papier listowy, koperty,
teczki, skoroszyty, segregatory, papierowe obwoluty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, etykiety, nalepki, naklejki, kalkomanie, za-
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kładki do książek, diagramy, mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie,
przezrocza, druki, odbitki i reprodukcje graficzne, przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy, flamastry, ołówki, ołówki automatyczne,
zestawy przyborów do pisania, piórniki, etui na pióra i długopisy,
podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, uchwyty,
pudełka i stojaki na stemple, szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu
lub papieru, opakowania papierowe, opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, pudełka kartonowe lub papierowe, rury tekturowe,
kosze i pojemniki na listy, kasetki na papeterię, chorągiewki papierowe, statuetki z papieru mache, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej i wysyłkowej towarów takich, jak: kosmetyki, artykuły toaletowe, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, artykuły zaopatrzenia medycznego, urządzenia elektromedyczne i elektroterapeutyczne, urządzenia napromieniowujące do celów medycznych i terapeutycznych, przyrządy elektroterapeutyczne do kuracji odchudzających, urządzenia i wyroby
medyczne, optyczne i ortopedyczne, narzędzia ręczne i maszyny
do użytku domowego, domowy sprzęt elektryczny i elektroniczny,
usługi agencji reklamowych, usługi agentów handlowych, usługi
w zakresie sprzedaży i wynajmowania miejsca w mediach na cele reklamowe, usługi w zakresie organizacji targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie prac biurowych,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi
w zakresie analiz i badań dotyczących działalności gospodarczej,
usługi w zakresie badań rynku, usługi w zakresie rynkowych badań
opinii publicznej, usługi polegające na świadczeniu pomocy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, w tym usługi w zakresie zarządzania
projektami i instytucjami działającymi w dziedzinach kultury, edukacji i ochrony zdrowia, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi portalu internetowego, usługi w zakresie zapewnienia dostępu do stron
i portali internetowych, usługi w zakresie komunikacji realizowane
za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, usługi w zakresie przesyłania
i odbierania informacji, danych, dźwięków i obrazów, oprogramowania komputerowego oraz publikacji i plików w postaci elektronicznej, w tym publikacji i plików o charakterze interaktywnym, za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych
oraz innych sieci umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi
urządzeniami elektronicznymi, usługi umożliwiające użytkownikowi
komunikowanie się za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej, SMS-ów, MMS-ów i faksów, usługi umożliwiające użytkownikowi
uzyskiwanie dostępu on-line do elektronicznych baz danych oraz
portali internetowych, usługi informacyjne i doradcze w zakresie komunikacji za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych,
sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, 41 usługi w zakresie
rozrywki, kształcenia i nauczania, usługi szkoleniowe i edukacyjne,
w tym usługi świadczone za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających
komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi,
usługi polegające na publikowaniu tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, usługi związane z organizacją czasu wolnego osób dorosłych i dzieci, usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów, prezentacji, loterii
i konkursów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym lub rozrywkowym, w tym pokazów, prezentacji, loterii i konkursów z zakresu nauki
i techniki, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pracowni specjalistycznych w dziedzinie kultury, nauki i techniki, usługi w zakresie
organizacji wystaw o charakterze rozrywkowym, kulturalnym lub
edukacyjnym, w tym wystaw o charakterze naukowym, usługi informacyjne dotyczące rozrywki, kształcenia i nauczania, usługi informacyjne dotyczące imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub
rozrywkowym, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów, usługi w zakresie
prowadzenia szkoleń i warsztatów, usługi w zakresie udostępniania
pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć i imprez
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o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, usługi
w zakresie wypożyczania nośników z filmami i nagraniami dźwiękowymi, usługi w zakresie wypożyczania książek i czasopism, usługi
w zakresie organizowania koncertów, spektakli teatralnych i pokazów filmowych, w tym koncertów, spektakli i pokazów na wolnym
powietrzu, usługi w zakresie rezerwacji miejsc na koncerty, spektakle
teatralne, pokazy filmowe i inne imprezy o charakterze rozrywkowym, kulturalnym lub edukacyjnym, usługi w zakresie prowadzenia
galerii sztuki, usługi animatorów kultury, usługi polegające na odtwarzaniu nagrań dźwiękowych, usługi fotograficzne oraz usługi
w zakresie rejestrowania dźwięku i obrazu na taśmie filmowej, taśmie
wideo oraz na nośnikach elektronicznych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu fotograficznego oraz kamer wideo, usługi w zakresie
działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, usługi w zakresie gier elektronicznych i komputerowych, w tym udostępnianie gier online lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi wydawnicze
w zakresie gier elektronicznych i komputerowych.

(111) 297729
(220) 2016 09 20
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) ZIÓŁEK ROBERT, Warszawa, PL.
(540) Polski Festiwal Sztuki
(540)

(210) 461770

(531) 27.05.01, 03.07.02
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty i afisze z papieru lub kartonu,
broszury, albumy, atlasy, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje, gazety, podręczniki jako książki, rozkłady, repertuary godzinowe drukowane, wydruki graficzne, fotografie, kalendarze, bilety,
kartki z życzeniami, karty indeksowe, indeksy, skorowidze, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, materiały do introligatorstwa, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, palety dla malarzy, reprodukcje
graficzne, portrety, naklejki adresowe, notatniki, notesy, notesy podręczne, okładki, oprawy, obwoluty, papeteria, papier do pisania, papier w arkuszach, skoroszyty na dokumenty, teczki na dokumenty,
wydruki graficzne, zakładki do książek, zeszyty, 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie
danych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
prezentowanie i oferowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, marketing i badania marketingowe, public relations, budowanie świadomości marki, telemarketing, informacja o działalności
gospodarczej oraz pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w działalności gospodarczej i jej prowadzeniu, zarządzanie działalnością
gospodarczą, doradztwo dotyczące organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi,
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 zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, audyt gospodarczy, wyceny
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handlowe, wywiad gospodarczy, doradztwo handlowe, prognozy
ekonomiczne, analiza kosztów, badanie opinii publicznej, zestawienia statystyczne, reklama, agencja reklamowa, przegląd prasy, doręczanie gazet osobom trzecim, usługi, edycja i obróbka tekstów
w szczególności tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych w tym
ulotek, prospektów, druków, próbek, materiałów i ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklamy bilbordowe, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie reklam
prasowych, produkcja filmów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem tablic reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, usługi projektowe
w zakresie reklamy, projektowanie i opracowywanie szaty graficznej
wyrobów promocyjnych, gadżetów reklamowych, plakatów reklamowych i informacyjnych, folderów, wizytówek, znaków graficznych, oznaczeń towarów i usług, przedmiotów, upominków, opakowań, etykiet, stoisk, wnętrz sklepowych, stoisk ekspozycyjnych,
stoisk przenośnych związanych z promocją, reklamą, usługi sekretarskie, fakturowanie, powielanie dokumentów, fotokopiowanie. wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, obsługa administracyjna firm na zlecenie, sprzedaż produktów takich jak: afisze,
plakaty, plakaty i afisze z papieru lub kartonu, broszury, albumy, atlasy, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje, gazety, podręczniki jako książki, wydruki graficzne, kalendarze, bilety, kartki z życzeniami, karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, karty
pocztowe, katalogi, koperty, książki, materiały drukowane, materiały
piśmienne, reprodukcje graficzne, portrety, naklejki adresowe, notatniki, notesy, notesy podręczne, okładki, oprawy, obwoluty, papeteria,
papier do pisania, papier w arkuszach, skoroszyty na dokumenty,
teczki na dokumenty, wydruki graficzne, zakładki do książek, zeszyty,
41 organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenia warsztatów, szkoleń, koncertów, spektakli, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, balów, loterii, przyjęć, spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
konkursów o charakterze edukacyjnym, organizowanie zawodów
sportowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
realizacja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi gier
świadczonych on-line, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi informacyjne dotyczące imprez o charakterze kulturalnym, usługi informacyjne dotyczące imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rozrywkowym, rekreacyjnym, publikowanie
i wypożyczanie książek, publikowanie elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi kaligrafii, nauczanie,
nauczanie korespondencyjne, instruktaże, informacje o edukacji,
kształcenie praktyczne w formie pokazów, zawodowe porady w zakresie edukacji lub kształcenia, sprawdziany edukacyjne, wypożyczanie magnetowidów, montaż taśm video, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatów i odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo,
produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach video, produkcja mikrofilmów. produkcja programów radiowych, telewizyjnych, przedstawień teatralnych, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi nagrań w studiach, usługi reporterskie,
42 usługi komputerowe mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania
grup, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu
sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci łącznościowych w tym
dla osób trzecich (social media), usługi dostawców aplikacji (ASP)
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mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich, usługi internetowego dostawcy aplikacji
(ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper łączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji
za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, w ideo, obrazów fotograficznych,
tekstów, grafik i danych, analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, elektroniczna analiza systemów komputerowych,
administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trzecich, elektroniczna
konwersja danych lub programów, konwersja danych lub programów, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, instalacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe,
projektowanie systemów komputerowych, powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej (IT),
inżynieria techniczna.

(111) 297730
(220) 2016 09 21
(210) 461775
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów, PL.
(540) PP PORTFELE POLSKIE
(540)
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(732) ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, PL.
(540) STARA WĘDZARNIA MIĘSO & WĘDLINY
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne,
konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny, dania gotowe mięsne i warzywno-mięsne, oleje i tłuszcze zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego
przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin,
przetworów mięsnych, konserw, wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań
gotowych mięsnych i warzywno-mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(111) 297734
(220) 2016 09 21
(210) 461791
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, PL.
(540) STARA WĘDZARNIA OD 1991 ROKU SW STARA WĘDZARNIA
BY Olewnik
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 etui na okulary, etui na produkty elektroniczne( telefony komórkowe, laptopy, tablety), 18 wyroby skórzane i imitujące
skórę takie jak: portfele damskie i męskie, wizytowniki, etui na dokumenty, etui na przybory piśmienne, kosmetyczki, saszetki, teczki
konferencyjne, teczki męskie i damskie. .
(111) 297731
(220) 2016 09 21
(210) 461780
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) coctailova
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa).
(111) 297732
(220) 2016 09 21
(210) 461789
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, CH.
(540) CAPS BLUE
(510), (511) 34 tytoń, surowy lub przetworzony, produkty tytoniowe,
cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do zwijania własnych papierosów,
tytoń do fajek, tytoń do żucia, tytoń do zażywania przez nos, papierosy
kretek, snus, substytuty tytoniu, nie do celów medycznych, papierosy
elektroniczne, produkty tytoniowe do grzania, przyrządy elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów lub tytoniu
dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu ich inhalacji,
płynne roztwory nikotynowe do stosowania w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułki do papierosów,
gilzy papierosowe, filtry do papierosów, pojemniki i puszki na tytoń,
papierośnice, popielniczki, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania
papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
(111) 297733
(151) 2017 04 05

(220) 2016 09 21
(441) 2016 12 19

(210) 461790

Kolor znaku: jasnobrązowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.04
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne,
konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny, dania gotowe mięsne i warzywno-mięsne, oleje i tłuszcze zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocy środków masowego
przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin,
przetworów mięsnych, konserw, wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań
gotowych mięsnych i warzywno-mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(111) 297735
(220) 2016 09 21
(210) 461796
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ODKRYWAJ RADOŚĆ
(510), (511) 30 słodycze nie do celów medycznych, czekolada, słodycze na bazie czekolady, słodycze na bazie cukru, czekoladki, pralinki,
cukierki, słodycze mrożone, schłodzone słodycze, ciasta, ciastka i wafle, guma do żucia, żelki.
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(111) 297736
(220) 2016 09 22
(210) 461805
(151) 2017 04 03
(441) 2016 12 05
(732) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, PL.
(540) TARCZYŃSKI smaki na snaki PALUSZKI KABANOSOWE
PRZEKĄSKA IDEALNA... drobiowe z dodatkiem wieprzowiny
(540)

Kolor znaku: jasnopomarańczowy, pomarańczowy,
ciemnoniebieski, biały, czarny, zielony, jasnobrązowy, brązowy
(531) 05.03.11, 08.05.03, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 kabanosy.
(111) 297737
(220) 2016 09 22
(210) 461812
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, PL.
(540) TARCZYŃSKI smaki na snaki KĘSKI KABANOSOWE PRZEKĄSKA
IDEALNA... wieprzowe
(540)

Kolor znaku: jasnopomarańczowy, pomarańczowy,
ciemnoniebieski, biały, czarny, czerwony, zielony, jasnobrązowy,
brązowy
(531) 08.05.03, 05.03.11, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 kabanosy.
(111) 297738
(220) 2016 09 22
(210) 461814
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, PL.
(540) TARCZYŃSKI smaki na snaki KĘSKI KABANOSOWE PRZEKĄSKA
IDEALNA... drobiowe z dodatkiem wieprzowiny
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnoniebieski, biały, czarny, zielony, jasnobrązowy, brązowy
(531) 05.03.11, 08.05.03, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 kabanosy.

(111) 297739
(220) 2016 09 22
(151) 2017 03 17
(441) 2016 11 21
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) Celia OLEJKI POLSKIE
(540)

(210) 461822

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony
dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające,
szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki
[kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia zębów,
żele do wybielania zębów, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki
eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż
do celów medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do perfum kwiatowych,
saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody,
ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty
do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty
do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby
do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów
kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust
w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne
kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri
[mieszanki zapachowe], preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny,
tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów
kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych.
(111) 297740
(220) 2016 09 22
(210) 461825
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) WIELKANOWSKI KRZYSZTOF ZDROWIE I FORMA, Kraków, PL.
(540) FABRYKA SIŁY
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy diety
do celów medycznych, preparaty witaminowe i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów
zawarte w tej klasie, 18 torby gimnastyczne, 25 odzież, podkoszulki,
t-shirty, bluzy, spodnie, kurtki, stroje kąpielowe, szaliki, odzież sportowa, koszulki i spodenki gimnastyczne, bielizna wchłaniająca pot,
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opaski, rękawice, czapki, czapeczki z daszkiem, skarpety, 35 informacja handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające
ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych ze środkami spożywczymi i sportowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami komputerowymi, informacja o działalności gospodarczej,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi agencji importowo-eksportowej, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, 38 telekomunikacja, przesyłanie
informacji, prowadzenie i administrowanie blogów, udostępnianie
Internetu dla forum dyskusyjnego, łączność i przesyłanie plików danych informacji obrazowej i tekstowej poprzez sieci teleinformatyczne, łączność poprzez terminale komputerowe, przydzielanie dostępu
do baz danych, udostępnianie aplikacji internetowych i dla smartfonów, 41 kultura fizyczna, usługi siłowni, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, zawodów sportowych, obozów sportowych,
sympozjów, usługi poprawiania kondycji zdrowotnej, kluby sportowe, instruktaż w ćwiczeniach fizycznych i gimnastycznych, organizowanie i prowadzenie konkursów sportowych, widowisk oraz imprez
sportowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, wypożyczanie sprzętu
sportowego, informacja o czynnym wypoczynku, 42 tworzenie stron
internetowych, tworzenie aplikacji internetowych i dla smartfonów.

(111) 297743
(220) 2016 09 22
(151) 2017 03 17
(441) 2016 11 21
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TOP Na Maxa
(540)
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(210) 461829

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, pomarańczowy, żółty
(531) 24.01.03, 24.01.15, 09.01.10, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 chrupki zbożowe.
(111) 297744
(220) 2016 09 22
(210) 461833
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, CH.
(540) Chesterfield CROWNED SINCE 1896 CAPS BLUE
(540)

(111) 297741
(220) 2016 09 22
(210) 461826
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) SZAFRANIEC MAREK KRYSMAR, Zakopane, PL.
(540) Rolling Sweets
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 43 usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje
(serwowanie dań i napojów, sprzedaż dań i napojów na wynos, kawiarnie, lodziarnie).
(111) 297742
(220) 2016 09 22
(210) 461827
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, PL.
(540) TARCZYŃSKI smaki na snaki KABANOSY mini GO! PRZEKĄSKA
IDEALNA...drobiowe z dodatkiem wieprzowiny
(540)

Kolor znaku: jasnopomarańczowy, pomarańczowy,
ciemnoniebieski, biały, czarny, zielony, jasnobrązowy, brązowy
(531) 05.03.11, 08.05.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 kabanosy.

Kolor znaku: szary, niebieski, biały
(531) 01.15.17, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 tytoń, surowy lub przetworzony, produkty tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do zwijania własnych papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tytoń do zażywania przez nos, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu, nie do celów medycznych,
papierosy elektroniczne, produkty tytoniowe do grzania, przyrządy
elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów
lub tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu
ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułki
do papierosów, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, pojemniki
i puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
(111) 297745
(220) 2016 09 22
(210) 461834
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, CH.
(540) Chesterfield CAPS BLUE
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 25.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy lub przetworzony, produkty tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do zwijania własnych papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tytoń do zażywania przez nos, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu, nie do celów medycznych,
papierosy elektroniczne, produkty tytoniowe do grzania, przyrządy
elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów
lub tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu
ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania w papie-
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rosach elektronicznych, przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułki
do papierosów, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, pojemniki
i puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.

(111) 297746
(220) 2016 09 22
(210) 461836
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, CH.
(540) CROWNED SINCE 1896 CAPS BLUE
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.01.06, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.12, 26.11.10, 29.01.12,
27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy lub przetworzony, produkty tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do zwijania własnych papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tytoń do zażywania przez nos, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu, nie do celów medycznych,
papierosy elektroniczne, produkty tytoniowe do grzania, przyrządy
elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów
lub tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu
ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułki
do papierosów, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, pojemniki
i puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
(111) 297747
(220) 2016 09 22
(210) 461839
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad
Prosną, PL.
(540) PROFi BARSZCZ CZERWONY Produkt pasteryzowany
NOWOŚĆ BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO BEZ
AROMATÓW BEZ BARWNIKÓW
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoczerwony, zielony,
jasnozielony, ciemnozielony, żółty, jasnożółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.09.03, 08.07.01, 03.07.03
(510), (511) 29 zupy, zupa barszcz czerwony.
(111) 297748
(220) 2016 09 23
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.

(210) 461869
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(540) Coctai LOVA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa).
(111) 297749
(220) 2016 09 23
(210) 461877
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) ALTERMEATYWA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie
warzyw, warzywa, przekąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie
makaronu, ryżu, kaszy.
(111) 297750
(220) 2016 09 23
(210) 461885
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) ADN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ADN CENTRUM KONFERENCYJNE ATRIUM W WARSZAWIE
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czerwony, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 38 usługi połączeń i tras połączeń kablowych dla telekomunikacji w zakresie sieci światłowodowej-koncentrycznej, usługi
wykonywania łączności poprzez sieć światłowodów, usługi w zakresie obsługi telekonferencji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, w tym modemów i telefonów, 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi konferencji, obsługa konferencji, sympozjów,
kongresów, seminariów, szkoleń, kursów, 43 usługi rezerwowania
oraz wynajmowania sal konferencyjnych.
(111) 297751
(220) 2016 09 23
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) GLOBAL NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) EROTINE SUPLEMENT DIETY
(540)

(210) 461886

Kolor znaku: srebrny, czerwony
(531) 24.17.15, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplement diety wspomagający potencję.
(111) 297752
(220) 2016 09 23
(210) 461881
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) TRAWENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trawniki, PL.
(540) TRAWENA
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(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 02.01.08, 26.13.25, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 plecaki, teczki, torby podróżne, kufry, walizki, torby
wojskowe, torby turystyczne, chlebaki, parasole, 24 pledy, kołdry,
śpiwory, tkaniny bawełniane, tkaniny flanelowe, wełniane, z tworzyw
sztucznych i naturalnych, tkaniny elastyczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa,
dresy, spodnie, buty sportowe, buty wizytowe, chusty, czapki, ubrania dżersejowe, garnitury, mundury, kapelusze, kąpielówki, kombinezony, koszule, kurtki, marynarki, odzież ze skóry, odzież z imitacji
skóry, okrycia wierzchnie, palta, pantofle domowe, peleryny, piżamy,
podkoszulki, prochowce, pulowery, rękawiczki, skarpetki, skarpety,
swetry, szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, 30 czekoladki, praliny, bombonierki, batony, czekolady, pieczywo, mąka, cukier, chipsy zbożowe, cukierki, ciasta, wyroby z czekolady, czekolada,
gofry, kanapki, kukurydza prażona, lody, desery lodowe, makarony,
pizze, wyroby cukiernicze, ciastka, preparaty zbożowe, zapiekanki,
żywność na bazie mąki, pieczywo, pieczywo zamrożone, mrożonki
zawarte w tej klasie, kawa, herbata, kakao, krakersy, miód, puddingi,
sosy sałatkowe, prażona kukurydza, suchary, sorbety, 32 wody gazowane, wody stołowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki, piwo, esencje do produkcji napojów, napoje energetyczne,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, ubrań, obuwia, nakryć głowy, sprzętu sportowego, żywności, napojów, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu odzieży, ubrań, obuwia, sprzętu
sportowego, nakryć głowy, żywności i napojów.
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metalowe, w tym ruchome, biurka, sekretery, toaletki, krzesła, ławy,
taborety, fotele, łóżka, barki, w tym ruchome, witryny, gabloty, lustra,
postumenty pod doniczki na kwiaty, kwietniki, w tym naścienne,
ramy do luster i obrazów, wieszaki na odzież stojące i naścienne, stojaki na parasole, tablice do zawieszania kluczy, legowiska dla zwierząt domowych, drzwi do mebli półki meblowe, szuflady, osprzęt
do mebli niemetalowy, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaż internetowa, wyrobów drewnianych bądź
z przeważającym udziałem drewna, takich jak: meble, w tym: szafy,
szafki, skrzynie, kredensy, komody, regały, biblioteczki, pulpity, stojaki na gazety, stoły i stoliki niemetalowe, w tym ruchome, biurka,
sekretery, toaletki, krzesła, ławy, taborety, fotele, łóżka, barki, w tym
ruchome, witryny, gabloty, lustra, postumenty pod doniczki na kwiaty, kwietniki, w tym naścienne, ramy do luster i obrazów, wieszaki
na odzież stojące i naścienne, stojaki na parasole, tablice do zawieszania kluczy, legowiska dla zwierząt domowych, drzwi do mebli,
półki meblowe, szuflady, osprzęt do mebli niemetalowy, stolarka budowlana, artykuły gospodarstwa domowego, wykonanych z metalu
lub tworzyw sztucznych bądź z przeważającym udziałem tych materiałów, w tym wyrobów z elementami drewnianymi, usługi w zakresie sprzedaży, w tym internetowej, metalowego osprzętu i akcesoriów do mebli, usługi w zakresie sprzedaży towarów spożywczych,
w tym pieczywa cukierniczego, usługi lakierowania wyrobów drewnianych, bądź z przeważającym udziałem drewna, takich jak: meble,
w tym: szafy, szafki, skrzynie, kredensy, komody, regały, biblioteczki,
pulpity, stojaki na gazety, stoły i stoliki niemetalowe, w tym ruchome,
biurka, sekretery, toaletki, krzesła, ławy, taborety, fotele, łóżka, barki,
w tym ruchome, witryny, gabloty, lustra, postumenty pod doniczki
na kwiaty, kwietniki, w tym naścienne. ramy do luster i obrazów, wieszaki na odzież stojące i naścienne, stojaki na parasole, tablice do zawieszania kluczy, legowiska dla zwierząt domowych, drzwi do mebli,
półki meblowe, szuflady, osprzęt do mebli niemetalowy, stolarka
budowlana, artykuły gospodarstwa domowego wykonanych z metalu lub tworzyw sztucznych bądź z przeważającym udziałem tych
materiałów, w tym wyrobów z elementami drewnianymi.

(111) 297753
(220) 2016 09 23
(210) 461882
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) TRAWENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trawniki, PL.
(540) TRAWENA
(510), (511) 18 plecaki, teczki, torby podróżne, kufry, walizki, torby
wojskowe, torby turystyczne, chlebaki, parasole, 24 pledy, kołdry,
śpiwory, tkaniny bawełniane, tkaniny flanelowe, wełniane, z tworzyw
sztucznych i naturalnych, tkaniny elastyczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa,
dresy, spodnie, buty sportowe, buty wizytowe, chusty, czapki, ubrania dżersejowe, garnitury, mundury, kapelusze, kąpielówki, kombinezony, koszule, kurtki, marynarki, odzież ze skóry, odzież z imitacji
skóry, okrycia wierzchnie, palta, pantofle domowe, peleryny, piżamy,
podkoszulki, prochowce, pulowery, rękawiczki, skarpetki, skarpety,
swetry, szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, 30 czekoladki, praliny, bombonierki, batony, czekolady, pieczywo, mąka, cukier, chipsy zbożowe, cukierki, ciasta, wyroby z czekolady, czekolada,
gofry, kanapki, kukurydza prażona, lody, desery lodowe, makarony,
pizze, wyroby cukiernicze, ciastka, preparaty zbożowe, zapiekanki,
żywność na bazie mąki, pieczywo, pieczywo zamrożone, mrożonki
zawarte w tej klasie, kawa, herbata, kakao, krakersy, miód, puddingi,
sosy sałatkowe, prażona kukurydza, suchary, sorbety, 32 wody gazowane, wody stołowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki, piwo, esencje do produkcji napojów, napoje energetyczne,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, ubrań, obuwia, nakryć głowy, sprzętu sportowego, żywności, napojów, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu odzieży, ubrań, obuwia, sprzętu
sportowego, nakryć głowy, żywności i napojów.

(111) 297755
(220) 2016 09 26
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) VITA ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Vegan Cola
(540)

(111) 297754
(220) 2016 09 23
(210) 461895
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) HANDCRAFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Sącz, PL.
(540) EWODD
(510), (511) 20 szafy, szafki, skrzynie (jako meble), kredensy, komody, regały, biblioteczki, pulpity, stojaki na gazety, stoły i stoliki nie-

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 18.02.01, 26.02.07, 26.11.12, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie zajęć i wykładów, organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu medycznego, organizowanie i obsługa sympozjów, konferencji, kongresów, publikowanie
książek, materiałów, informacyjnych i innych tekstów w formie papierowej lub elektronicznej on-line, 44 usługi klinik medycznych,

(210) 461935

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 297756
(220) 2016 09 26
(210) 461960
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) EUROPEJSKIE CENTRUM KONTYNENCJI SOBIESŁAW ZASADA
SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpacz, PL.
(540) Europejskie Centrum Kontynencji
(540)
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opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej, porady w zakresie farmakologii, usługi sanatoriów, szpitale, usługi terapeutyczne, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi klinik medycznych.

(111) 297757
(220) 2016 09 26
(210) 461964
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Puls przedszkola
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, 16 wydawnictwa, czasopisma, książki, albumy, broszury
i fotografie, 35 usługi w zakresie: reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, publikowania
i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym
w sieci on-line, projektowana i pośrednictwa w rozpowszechnianiu
reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń,
prowadzenia kampanii reklamowych, transkrypcji informacji, prowadzenia elektronicznych baz danych, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych
i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone
m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także
w sieci on-line, elektronicznej małej poligrafii, cyfrowego obrazowania, prowadzenia on-line, publikacji elektronicznych, nauczania
bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.
(111) 297758
(220) 2016 09 26
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) AMPLUS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prandocin-Iły, PL.
(540) OGRODNICY NAJLEPSI NA KAŻDYM POLU
(540)

(210) 461977

Kolor znaku: brązowy
(531) 05.09.03, 05.09.06, 09.07.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane warzywa i owoce, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier ryż,
tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mąka, produkty spożywcze na bazie owsa, zboża, owies
łuskany, jęczmień łuskany, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód, melasa, syropy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, 31 produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, słód.
(111) 297759
(220) 2016 09 26
(210) 461990
(151) 2017 03 23
(441) 2016 11 21
(732) KOWALCZEWSKI ROBERT, PASZULEWICZ DARIUSZ PRIMO
SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia, PL.
(540) ZANTE TAVERNA
(540)

(531) 01.17.11, 01.17.12, 27.05.01
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(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko i produkty nabiałowe, oleje jadalne i tłuszcze,
tłuszcze jadalne, masło, wędliny, solone artykuły żywnościowe, skorupiaki, konserwy mięsne lub rybne, ser, napoje mleczne z przeważającą zawartością mleka, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, w tym ocet winny, sosy, przyprawy, lód,
kanapki, naleśniki, pizza, ciasto na placki i pizze, quiche, herbatniki,
ciasta, suchary słodycze, czekolada, napoje na bazie kakao, herbaty
i czekolady, 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, restauracjo-kawiarnie, kafeterie, stołówki, bary szybkiej obsługi i bary (snack bary),
restauracje samoobsługowe, restauracje.

(111) 297760
(220) 2016 09 26
(210) 461991
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa, PL.
(540) Kapitan Nauka
(540)

(531) 27.05.01, 02.01.02, 16.03.15, 26.04.02
(510), (511) 16 podręczniki i materiały dydaktyczne do nauczania
nauki języków obcych, książki, wydawnictwa, foldery, broszury,
28 zabawki, przyrządy gimnastyczne, gry planszowe, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, karty do gry, klocki, kukiełki, lalki, łamigłówki, marionetki, modele pojazdów przeskalowane, piłki do gier,
szachy, tarcze strzelnicze, trampoliny, układanki, warcaby, zabawki
ruchome, zabawki sterowane radiem, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów do nauczania, sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów do nauczania języków obcych, sprzedaż detaliczna i hurtowa
materiałów do nauczania za pośrednictwem Internetu, sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów do nauczania języków obcych, usługi
w zakresie badania rynku wydawnictw, w tym podręczników, usługi
w zakresie organizowania targów i wystaw o charakterze handlowym z zakresu wydawnictw i materiałów do nauki języków obcych,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi reklamowe, usługi w zakresie marketingu i prezentacji dotyczące tematyki nauczanie języków obcych i kursów doszkalających, 42 usługi
projektowania oprogramowania komputerowego i instalowania
oprogramowania komputerowego, usługi związane z aktualizowaniem oprogramowania komputerowego, projektowanie programów
komputerowych do nauki języków obcych, projektowanie programowania dla sprzętu komputerowego, telefonów, tabletów, smartfonów i innych, testowanie materiałów do nauki języków obcych,
opracowywanie witryn internetowych.
(111) 297761
(220) 2016 09 26
(151) 2017 03 21
(441) 2016 11 07
(732) URBASEK ŁUKASZ ERGO, Gliwice, PL.
(540) ergo
(540)

(210) 462004

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 outsourcing (doradztwo biznesowe), usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, doradztwo i konsultacje
u zakresie działalności gospodarczej, 41 szkolenia szkoleniowe, kursy instruktażowe, kursy powtórkowe do egzaminów państwowych,
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kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe
związane ze sprzętem komputerowym, usługi edukacyjne i szkoleniu we związane z BHP, szkolenia techniczne dotyczące zagrożenia
pożarowego, edukacja dorosłych, edukacja zawodowa organizacja
egzaminów, organizowanie kursów, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwo, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy,
doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa w pracy.

(111) 297762
(220) 2016 09 27
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) KONCESJA NA ZARABIANIE
(540)

(210) 462017
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42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi
dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie,
opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług
medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych,
usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka
internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania
dostępu do serwerów internetowych.

(111) 297764
(220) 2016 09 27
(210) 462025
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ ZAKOPANE, Zakopane, PL.
(540) Zespół Regionalny im. Bartusia Obrochty
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie], nauczanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, rozrywka [widowiska], spektakle [wystawianie], spektakle na żywo [wystawianie], usługi orkiestry.
(111) 297765
(220) 2016 09 27
(210) 462026
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ ZAKOPANE, Zakopane, PL.
(540) Zespół Regionalny im. Klimka Bachledy
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie], nauczanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, rozrywka [widowiska], spektakle [wystawianie], spektakle na żywo [wystawianie], orkiestry (usługi).
(111) 297766
(220) 2016 09 27
(210) 462027
(151) 2017 03 29
(441) 2016 12 05
(732) ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL.
(540) REGONAN
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.

(531) 24.05.01, 24.05.03, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21,
26.11.03, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne,
do pobrania, 16 publikacje edukacyjne, publikacje drukowane,
publikacje promocyjne, 41 edukacja, nauczanie, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi w zakresie szkoleń,
szkolenia biznesowe, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], informacja
o edukacji, przygotowywanie tekstów do publikacji, komputerowe
przygotowywanie materiałów do publikacji, usługi wydawnicze, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji w Internecie (nie do pobrania).

(111) 297767
(220) 2016 09 27
(210) 462029
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) rupaller
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(111) 297763
(220) 2016 09 26
(210) 462018
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) FARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Klucze, PL.
(540) Wesele123.pl
(540)

(111) 297768
(220) 2016 09 27
(210) 462037
(151) 2017 03 01
(441) 2016 11 07
(732) DAZUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) STOPPOINT
(540)

Kolor znaku: brązowy, różowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rozpowszechnianie reklam, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, agencje
reklamowe, agencje informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, usługi
porównywania cen, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 41 organizowanie balów, planowanie przyjęć, organizowanie konkursów,
organizowanie konkursów piękności, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, informację o imprezach rozrywkowych,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie loterii,

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe,
komputery, komputery przenośne, komputery przenośne nośniki do rejestracji dźwięku, łączność przez terminale komputerowe,
magnetyczne nośniki informacji, oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, oprogramowanie komputerowe nagrane, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, programy komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, skanery,
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, taśmy do rejestracji
dźwięku, taśmy magnetyczne, terminale radiotelefoniczne urządzenia do przetwarzania danych, terminale służące do nadawania,
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odbioru i przesyłania korespondencji w tym: przesyłek, listów oraz
paczek, urządzenia automatyczne i ich części służące do sortowania i wydawania paczek i przesyłek, elektroniczne systemy powiadamiania, urządzenia do rejestrowania dźwięku, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, analizy kosztów,
analizy rynkowe, badania rynku, oferowanie w mediach produktów
dla detalicznego handlu, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych
handlowe wyceny, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, prognozy ekonomiczne, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rynkowe badania, sortowanie danych w bazach komputerowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, transkrypcja formy wiadomości
i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wyceny handlowe, usługi w zakresie kolportażu materiałów
reklamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych,
usługi wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, usługi publikowania tekstów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, 38 przesyłanie informacji za pomocą terminali służących do nadawania, odbioru i przesyłania korespondencji, w tym:
przesyłek, listów oraz paczek, łączność poprzez terminale komputerowe, transmisja danych i nadawanie danych, 39 chroniony transport
przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek i paczek, samoobsługowy odbiór korespondencji, w tym: przesyłek nierejestrowych, przesyłek poleconych oraz paczek, dostarczanie
kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht, frankowanie
przesyłek pocztowych, informacja o transporcie, informacje o ruchu
drogowym, logistyka transportu, magazynowanie, magazynowanie
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, maklerstwo
okrętowe, maklerstwo transportowe, organizowanie wycieczek,
organizowanie wycieczek morskich, pakowanie produktów, pakowanie towarów, pośrednictwo frachtowe, przenoszenie, przewóz
bagaży, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, rozładunek, składowanie, składowanie towarów, spedycja, transport, transport barkami,
transport i przechowywanie odpadów, transport i przechowywanie
śmieci, transport kolejowy, transport łodziami, statkami, transport
mebli, transport morski, transport pasażerski, transport podróżnych,
transport rurociągami, transport rzeczny, transport samochodami
opancerzonymi, transport sanitarny, usługi kurierskie, usługi taksówek, usługi transportu barkami, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie bagażników dachowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie
lodówek, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie samochodów
wyścigowych, wypożyczanie samolotów, wypożyczanie silników lotniczych, wypożyczanie wagonów kolejowych, wypożyczanie wagonów silnikowych, wypożyczanie wagonów towarowych, 42 analizy
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, hosting serwerów, instalacje oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów
technicznych, aktualizacja oprogramowanie komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie stron internetowych, projektowanie systemów komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, usługi graficzne, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego.
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(111) 297769
(220) 2016 09 27
(210) 462043
(151) 2017 03 28
(441) 2016 12 05
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo, PL.
(540) BIAŁE PO MAMIE ZDROWE PO BYKU
(510), (511) 29 produkty mleczne, masło, masło z dodatkiem oleju,
masło czekoladowe, masło kakaowe, masłopodobne produkty, twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery, produkty
seropodobne, serki, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe
mleko, napoje mleczne, desery mleczne, serwatka, kefir, maślanka,
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej,
sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków
telekomunikacji mleka i produktów mlecznych, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, badanie opinii publicznej, organizowanie kampanii medialnych o zasięgu krajowym
i lokalnym, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych.
(111) 297770
(220) 2016 09 28
(210) 462070
(151) 2017 03 13
(441) 2016 11 21
(732) ŁOŃ JAROSŁAW LUBUSKA GRUPA KAPITAŁOWA,
Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) LGK
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo finansowe, prowadzenie punktów realizacji opłat, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych.
(111) 297771
(220) 2016 09 28
(210) 462077
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) URBANOWICZ ELEONORA ZAKŁAD PRODUKCYJNO
HANDLOWY ELMA, Mosty, PL.
(540) Elma
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 ketchup, majonez, musztarda, sosy majonezowe,
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy do makaronów, sosy jako
przyprawy, dressingi, dipy, sosy warzywne i owocowe, sosy do polewania deserów, przyprawy, przyprawy suszone, sosy i marynaty
jako przyprawy smakowe, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane jako przyprawy, 35 usługi importowo-eksportowe, usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: ketchup,
majonez, musztarda, sosy majonezowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy do makaronów, sosy jako przyprawy, dressingi, dipy,
sosy warzywne i owocowe, sosy do polewania deserów, przyprawy,
przyprawy suszone, sosy i marynaty jako przyprawy smakowe, zioła
do celów spożywczych, zioła konserwowane jako przyprawy, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja
i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych.
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(111) 297772
(220) 2016 09 28
(151) 2017 04 14
(441) 2016 12 19
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) green hills herbatka rozgrzej się
(510), (511) 30 herbata.

(210) 462078

(111) 297773
(220) 2016 09 28
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PLONY NATURY
(540)

(210) 462081

(531) 01.03.01, 01.03.13, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 29 warzywa konserwowane, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, mrożone owoce, owoce gotowane, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce w puszkach,
przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa, sałatki owocowe, nasiona spożywcze, orzechy preparowane, pestki słonecznika, rodzynki,
30 kasze spożywcze, kasza gryczana, kasza jęczmienna, kasza kuskus, kasza manna, kasza owsiana, ryż, siemię lniane do celów spożywczych dla ludzi, len mielony, 31 groch świeży, nasiona, nasiona
roślin strączkowych w tym groch, groch łuskany, fasola, ciecierzyca,
soczewica, warzywa świeże, owoce świeże, ryż nieprzetworzony, nieprzetworzone siemię lniane.
(111) 297774
(220) 2016 09 28
(210) 462082
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) agent max mountain fresh
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.
(111) 297775
(220) 2016 09 28
(210) 462089
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) SOTALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SOTALIE
(540)

(531) 03.09.04, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty i produkty kosmetyczne, kremy, mleczka,
maseczki, żele, płyny, emulsje kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry twarzy, szyi, dekoltu i/lub dłoni, serum pod oczy, serum liftingujące, zestawy kosmetyków, 44 usługi kosmetyczne, prowadzenie salonów piękności i spa, salonów kosmetycznych.
(111) 297776
(220) 2016 09 29
(210) 462093
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW
SPOŁEM, Warszawa, PL.
(540) Lux
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 297777
(220) 2016 10 05
(151) 2017 02 24
(441) 2016 11 07
(732) DUDZIŃSKI FILIP, Borowo Młyn, PL.
(540)
(540)

(210) 462323

(531) 01.15.17, 16.01.16
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 39 usługi transportu
podróżnych, turystyki i zwiedzania, 41 usługi w zakresie: informacji
o imprezach rozrywkowych, informacji o rekreacji, organizowania
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, kultury fizycznej, organizowania obozów sportowych i wakacyjnych, organizowania wyjazdów w celach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i rozrywkowych, organizowania i prowadzenia koncertów, organizowania
zawodów sportowych, realizacji spektakli, rozrywki, wypożyczania
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, organizacji zajęć sportowych, organizacji wypoczynku.
(111) 297778
(220) 2016 10 19
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) UNI-NET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) UNI-NET
(540)

(210) 462862

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 programy komputerowe [software ładowalny], przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, sprzęt radiotelefoniczny,
42 projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 297779
(220) 2016 10 27
(210) 463196
(151) 2017 06 12
(441) 2017 01 09
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań, PL.
(540) CIiTT Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały, szary
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane,
materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, chorągiewki papierowe, chusteczki
celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, maty papierowe, papier chłonny, papier higieniczny, transparenty z papieru, książki, afisze, plakaty, agendy, almanachy
[roczniki], aplikacje w postaci kalkomanii, arkusze informacyjne, arkusze wyników, arkusze z nutami w formie drukowanej, arkusze
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znaczków pamiątkowych, banery wystawowe wykonane z kartonu,
banery wystawowe z papieru, bilety, bilety wstępu, biuletyny [materiały drukowane], biuletyny informacyjne, bloczki do zapisywania
wyników, czasopisma z plakatami, czasopisma o tematyce ogólnej,
czasopisma prawnicze, czasopisma komputerowe, czasopisma muzyczne, czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki], broszury drukowane, drukowane karty odpowiedzi, drukowane karty informacyjne, drukowane arkusze informacyjne, drukowane ankiety, druki
handlowe, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane wykresy, drukowane raporty z badań, drukowane raporty konsumenta,
drukowane programy zajęć, drukowane notatki z seminariów, drukowane nagrody, drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane
karty okolicznościowe z zapisanymi informacjami elektronicznymi,
gazety, fotografie oprawione i nieoprawione, formularze rachunkowe, formularze czyste, formularze [blankiety, druki], fiszki, etykiety
adresowe, drukowany materiał promocyjny, kalendarze drukowane,
kartki z życzeniami, kartki z podziękowaniami, kartki świąteczne,
krzyżówki, komunikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, katalogi, karty wyników, karty z pytaniami, karty pocztowe, karty okolicznościowe, monografie, medyczne czasopisma fachowe, materiały
drukowane w postaci próbek kolorów, materiały drukowane do celów instruktażowych, mapy drogowe, listy informacyjne, kupony,
księgi gości, książki do podpisu, książeczki do kolorowania, oprawione plakaty, organizery osobiste, okolicznościowe znaczki pocztowe,
naklejki [kalkomanie], nalepki na zderzaki pojazdów, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], programy komputerowe w formie drukowanej, programy imprez, poradniki strategiczne do gier w karty, podręczniki użytkownika do sprzętu komputerowego, podręczniki pomocnicze do nauki, podręczniki instruktażowe do celów nauczania,
plany, spisy, rękopisy książek, roczniki [publikacje drukowane], reprodukcje obrazów, reklamy drukowane, publikacje promocyjne, publikacje edukacyjne, prospekty, ulotki instrukcyjne, ulotki farmaceutyczne, ulotki drukowane, teczki konferencyjne, tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, szkice, sprawozdania drukowane, zeszyty ćwiczeń z naklejkami, zbiory orzeczeń sądowych, zaproszenia, zawiadomienia [artykuły papiernicze], wizytówki, ulotki reklamowe, maszyny
biurowe, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe, artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, etui na przybory do pisania, dzienniki pokładowe, czyste dzienniki, czyste papierowe zeszyty, kartki do notowania, etykiety
z tworzyw sztucznych, kątowniki kreślarskie, karty rejestracyjne, karty z nazwiskami, karty indeksowe [artykuły papiernicze], karty czyste, kartoteki, materiały piśmienne, linijki, krzywiki, okładki na akta,
okładki na agendy, notesy, notatniki, organizery na biurko, pieczęcie
opłatkowe, pieczątki pamiątkowe [plomby], pojemniki na akta, segregatory na przepisy, segregatory ringowe, segregatory do prezentowania, segregatory, rozszywacze, rejestry do kartotek, rejestry,
księgi główne [książki], teczki papierowe, 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, badania rynkowe,
agencje informacji handlowej, aktualizacja informacji dotyczących
działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, analiza zarządzania
w biznesie, analizy funkcjonowania firm, analizy gospodarcze, analizy kosztów i korzyści, badania biznesowe, pomoc, usługi doradcze
i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy,
dostarczanie informacji handlowych świadczenie usług w zakresie
katalogów informacji handlowych on-line, sporządzanie raportów
handlowych, statystyczne badania rynkowe, udostępnianie analiz
sprzedaży, sporządzanie ankiet biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, rozpowszechnianie informacji biznesowych,
raporty i badania rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej), usługi informacyjne i doradcze
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi
informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej w za-
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kresie wina, usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej,
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych on-line w Internecie, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem
światowej
sieci
komputerowej,
udostępnianie
skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych
z dokumentacją gospodarczą, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji biznesowych
w dziedzinie mediów społecznościowych, udostępnianie informacji
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej,
udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form
przekazu danych, wyceny handlowe, wyceny dotyczące spraw handlowych, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie statystycznych informacji biznesowych, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych
poprzez dostęp do komputerowych baz danych, usługi w zakresie
analizy cen, usługi przeglądu prasy, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące taryf, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi biurowe, wynajem maszyn biurowych, administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, administracyjne
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa,
administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, planowanie
strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie
partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, organizowanie
prezentacji osób w celach biznesowych, negocjowanie transakcji
handlowych w zakresie działalności artystycznej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, nadzór nad zarządzaniem działalnością
gospodarczą, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek,
monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, nabywanie
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym
analizy kosztów i zysków, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji
przemysłowych, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu, pomoc przy prowadzeniu franszyz, planowanie sukcesji
w firmach, świadczenie usług badań rynkowych, usługi administrowania lotniskami, sporządzanie raportów ekonomicznych, rozwój
systemów zarządzania szpitalami, skomputeryzowane zarządzanie
biurem, prowadzenie rejestrów firm, prowadzenie rejestrów firm [dla
osób trzecich], prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi
w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie czynności biurowych, usługi przedstawicielstw handlowych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi izby handlowej
w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi biur biznesowych, zarządzanie mieszkaniami, zarządzanie liniami lotniczymi, zarządzanie hotelami, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi w zakresie strategii biznesowych, zarządzanie szpitalami, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych,
gromadzenie informacji związanych z reklamą, kompilacja reklam,
kampanie marketingowe, informacja marketingowa, marketing imprez i wydarzeń, marketing finansowy, pośrednictwo w zakresie reklamy, planowanie strategii marketingowych, pomoc w komercjali-
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zacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, organizowanie
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, ogłoszenia drobne, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, marketing telefoniczny, marketing towarów
i usług na rzecz innych, promocja sprzedaży, projektowanie ulotek
reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja nagrań
wideo do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie planów marketingowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie
usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, promowanie
dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line
za pośrednictwem strony internetowej, reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama i marketing, reklama
biznesowych stron internetowych, umieszczanie reklam, usługi
agencji marketingowych, testowanie marki, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe i telewizyjne, reklama związana z transportem i dostawą, reklamowanie
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, reklamy on-line, usługi reklamowe dla architektów, usługi reklamowe dla branży literackiej,
usługi promocyjne dotyczące gry w baseball, usługi merchandisingu, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji
sprzedaży, usługi marketingowe, usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu, usługi agencji modelek i modeli,
usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi informacyjne dotyczące reklamy,
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów,
usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi
reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe dotyczące baz danych,
usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, usługi reklamy graficznej, usługi
reklamy prasowej, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi
reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu
na ekranach telewizyjnych, wydawanie ulotek reklamowych, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, wypożyczanie stoisk handlowych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, usługi
w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki, 36 doradztwo i pośrednictwo w sprawach pozyskiwania funduszy, w tym funduszy
publicznych i funduszy unijnych, w szczególności na działalność i badania naukowe i działalność edukacyjną oraz transfer wiedzy, wynalazków, technologii i innowacji, doradztwo w zakresie pozyskiwania
finansowania dla inwestycji, doradztwo i pośrednictwo w zakresie
poszukiwania inwestorów branżowych i finansowych, pozyskiwanie
zewnętrznego finansowania dla działalności badawczej i naukowej,
pozyskiwanie funduszy, w tym funduszy publicznych, w szczególności funduszy unijnych, na realizację badań, prac badawczo-rozwojowych, projektów rozwojowych, działalność naukową i edukacyjną,
poszukiwanie inwestorów branżowych i finansowych, doradztwo
mające na celu podniesienie poziomu transferu technologii z nauki
do gospodarki, administrowanie i zarządzanie majątkiem, w tym majątkiem nieruchomym, usługi wynajmu nieruchomości, w szczególności mieszkań, pomieszczeń biurowych i laboratoriów, 41 edukacja,
rozrywka i sport, tłumaczenia, usługi wydawnicze i reporterskie, nauczanie i szkolenia, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
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produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, sport i fitness, usługi biblioteczne, biura rezerwacji biletów koncertowych,
centra rozrywki, degustacje win [usługi rozrywkowe], didżeje
na przyjęcia i imprezy specjalne, doradztwo w zakresie planowania
imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie rozrywki
w postaci nagranej muzyki, dystrybucja filmów, dziecińce zwierzęce,
elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, fankluby, fotoreportaże, goszczenie lig fantasy sports, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, obsługa
salonów gier [sale], obsługa ogrodów botanicznych, obsługa ogrodów zoologicznych, obsługa kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, obozy letnie [rozrywka i edukacja], nauczanie indywidualne, malowanie portretów, kina, komponowanie muzyki dla osób trzecich,
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem
telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, kabarety
i dyskoteki, kabarety, informacja o rekreacji, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, informacje dotyczące rozrywki dostarczane
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, organizowanie
festiwali związanych z muzyką jazzową, organizowanie festynów
w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali, organizowanie fanklubów, organizowanie ceremonii wręczania nagród,
organizacja widowisk, organizowanie balów, organizacja webinariów, organizacja przyjęć, organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, organizacja rozrywki na imprezy
urodzinowe, oceanaria [rekreacja], ogrody udostępniane publicznie,
odgrywanie roli clowna, organizacja i prowadzenie balów, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja konkursów muzycznych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, organizowanie konkursów, organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie gal, organizowanie uroczystości, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie widowisk historycznych
w plenerze, organizowanie rozrywki wizualnej, organizowanie rozrywki, organizowanie produkcji teatralnych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie pokazów lotniczych, organizowanie
pokazów psów, organizowanie pokazów tanecznych, organizowanie
pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie pokazów łyżwiarskich na żywo dla publiczności, organizowanie prezentacji do celów
kulturalnych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, pokazy rodeo, pokazy konne, pokazy laserów [rozrywka], pokazy baletowe, pokazy filmów kinowych, planowanie widowisk, pisanie piosenek,
organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, produkcja programów dokumentalnych, produkcja pokazów łyżwiarstwa, produkcja kabaretów, prezentacja recitali, prezentacja filmów, pokazy zwierząt, pokazy sztucznych
ogni, pokazy tańca mężczyzn, pokazy tańca na żywo, pokazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych, przedszkola, przedstawienia teatralne, przedstawienie operowe, przedstawienia objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe, przedstawienia cyrkowe,
przedstawienia muzyczne, przedstawienia baletowe, prowadzenie
muzeów, produkcja widowisk, produkcja sztuk, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo
w celach rozrywkowych, produkcja przedstawień muzycznych, produkcja przedstawień na żywo, produkcja przedstawień teatralnych,
reżyserowanie lub wystawianie sztuk, rezerwowanie miejsc na pokazy, rezerwacje koncertów, radiowe programy rozrywkowe, realizacja
imprez rozrywkowych na żywo, przygotowywanie napisów do filmów, przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, przygotowywania programów dokumentalnych do emisji,
przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywkowych, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, rozrywka w postaci gier w koszykówkę, rozrywka teatralna, rozrywka filmowa, rozrywka interaktywna, rozrywka interaktywna
on-line, reżyserowanie sztuk, rozrywka (informacja o-), rozrywka
z udziałem muzyki, teleturnieje śpiew chórów gospel, studia tańca,
studia filmowe, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, udostęp-
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nianie muzyki cyfrowej z internetowych stron, MP3, udostępnianie
klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie informacji dotyczących filmów, udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon, udostępnianie programów teatralnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu teatralnego, udostępnianie obiektów i sprzętu kinowego,
udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obiektów
i sprzętu do tańca, udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke,
udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, udostępnianie terenów rekreacyjnych, usługi
galerii sztuki, usługi festiwali muzycznych, usługi orkiestry, usługi
mistrzów ceremonii, usługi koncertów śpiewu, usługi kas biletowych,
usługi rekreacyjne dla osób starszych, usługi placów zabaw, usługi
planetarium, usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, usługi
rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe, wystawianie zwierząt,
wystawianie spektakli rewiowych, wystawianie spektakli teatralnych, występy muzyczne i piosenkarskie, wypożyczanie zabawek,
wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, transkrypcja w alfabecie Braille’a, tłumaczenie języka
migowego, tłumaczenie w alfabecie Braille’a, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych
świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konsultacje edytorskie,
korekta rękopisów, muzyczne usługi wydawnicze, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, publikacja czasopism, publikacja drukowanych książek telefonicznych,
publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, publikacja kalendarzy, publikacja
multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne, publikowanie dokumentów, publikowanie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie literatury
instruktażowej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie książek edukacyjnych, redagowanie tekstów pisanych, publikowanie ulotek, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM,
publikowanie tekstów, publikowanie recenzji, publikowanie podręczników, usługi kaligrafii, usługi pisania blogów, usługi pisania tekstów, udostępnianie publikacji on-line, transkrypcja muzyki na rzecz
osób trzecich, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie
prospektów, wydawanie audiobooków, usługi wydawnicze, usługi
reporterskie, wypożyczanie gazet i czasopism, wypożyczanie czasopism, wydawanie publikacji medycznych, wydawanie przewodników
turystycznych, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, analiza i ocena dotycząca
opracowywania produktów, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, analizy wody, badania kliniczne, badania środowiska,
badanie jakości produktów, badanie produktów spawanych w celu
określenia struktury, badanie produktów spawanych w celu określenia trwałości, certyfikacja [kontrola jakości], certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, doradztwo techniczne dotyczące testowania, inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, kontrola
jakości, kontrola jakości materiałów budowlanych, kontrola jakości
dotycząca higieny artykułów żywnościowych, kontrola jakości dla
osób trzecich, ocena jakości produktów, ocena jakości, nadzór i inspekcja techniczna, kontrola łowisk, kontrola w rolnictwie, kontrola
środków farmaceutycznych, monitorowanie jakości wody, kontrola
palników olejowych, kontrola kosmetyków, kontrola jakości surowców,
kontrola jakości nawozów, przegląd urządzeń, przegląd samochodów,
opracowywanie metod pomiarowych i testujących, opracowywanie
metod testowych, przeprowadzanie testów przemysłowych, przeprowadzanie testów w zakresie rolnictwa, sprawdzanie przyrządów sygnalizacyjnych, tekstylia (testowanie-), testowanie bezpieczeństwa
produktów, testowanie dźwigów, testowanie produktów, testowanie
materiałów, testowanie maszyn, testowanie i ocena materiałów, testowanie filtrów, testowanie funkcjonalności maszyn, testowanie
funkcjonalności sprzętu i instrumentów, usługi badania kompatybilności elektromagnetycznej, usługi badawczorozwojowe, usługi doradcze w zakresie testowania materiałów, usługi doradcze w zakresie
testowania produktów, testy inżynieryjne, testowanie środków che-
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micznych, testowanie środków farmaceutycznych, testowanie przemysłowe, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi testowania
zgodności, usługi laboratoryjne, ważenie pojazdów, usługi zapewnienia jakości, pomiary, badania i eksploracja, usługi badawcze
w dziedzinie medycyny i famakologii, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi inżynieryjne, usługi w dziedzinie
nauk przyrodniczych, aktualizacja map morskich, analiza jakości
wody w strumieniach, analizowanie działania mieszanin chemicznych na zwierzętach, badania chemiczno-technologiczne, badania
dotyczące maszyn przemysłowych, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie budowy silnika, badania techniczne, badania genetyczne, doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, badania w zakresie bezpieczeństwa, badania w dziedzinie żywności,
badania w dziedzinie technologii przetwarzania półprzewodników,
badania w dziedzinie technologii pomiarowych, badania w dziedzinie spawania, badania w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie
kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki dotyczące sportów motorowych, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, laboratoria optyczne, kompilacja informacji naukowych, kalibrowanie instrumentów, inżynieria chemiczna, doradztwo w zakresie technologii
filtracji, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, ocena jakości
drewna na pniu, pomiary środowiska w obrębie budynków, pomiary
i analizy emisji gazów cieplarnianych, pisanie techniczne, opracowywanie silników, opracowywanie pojazdów, projektowanie i planowanie techniczne elektrowni, projektowanie budowlane, prace badawcze nad produktami, świadczenie usług badawczych, sporządzanie
raportów naukowych, sporządzanie raportów technologicznych
świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych w celu sprawdzenia skażenia świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia, przygotowywanie
map cyfrowych, przygotowywanie rysunków technicznych, rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w budynkach, rejestrowanie i testowanie szybów naftowych, specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, usługi enologiczne,
usługi doradcze w zakresie nauki, usługi doradcze w zakresie geotechniki, usługi badań w zakresie separacji komórek, usługi badawczo-rozwojowe związane z nawozami, usługi badawczo-rozwojowe
w dziedzinie przeciwciał, usługi badawcze w rolnictwie, usługi badawcze, usługi pomiarowe, usługi oceny pomiarów, usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby, usługi kreślarskie, usługi kartograficzne,
usługi w zakresie odkrywania leków, usługi w zakresie komputerowej
analizy żywności, usługi w zakresie analizy krwi, usługi technologiczne
w zakresie reologii, usługi technologiczne w zakresie reometrii, usługi
technologiczne w zakresie produkcji, usługi pomiaru przepływu powietrza, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi, wypożyczanie urządzeń pomiarowych, analizy wykonalności
projektu, badania dotyczące projektowania, doradztwo w zakresie
dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie opracowywania produktów,
grafika artystyczna, oceny techniczne związane z projektowaniem,
opracowywanie protez, opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii, opracowywanie produktów
dla osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron
głównych, projektowanie animacji na rzecz innych, planowanie projektu, projektowanie budynków, projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, projektowanie i opracowywanie protez, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie baz
danych, projektowanie i opracowywanie endoprotez, projektowanie
i opracowywanie metod do testów i analiz, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie modeli, projektowanie modeli matematycznych, projektowanie narzędzi, projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn
specjalistycznych, projektowanie opakowań, projektowanie pojazdów morskich, projektowanie sieci dróg, projektowanie rurociągów,
projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie protez, projektowanie stron głównych, projektowanie sprzętu do transportu odpadów, projektowanie wizualne, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego,
projektowanie sztuki komercyjnej, projektowanie technik malowania,
projektowanie tkanin wykończeniowych do pojazdów silnikowych,
tworzenie witryn internetowych, tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi
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inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne dotyczące projektowania obrabiarek, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich, usługi doradcze związane z projektowaniem akwariów, usługi projektowania dotyczące znaków, usługi
projektowania architektonicznego, usługi naukowe i projektowanie
w tym zakresie, usługi projektowania dotyczące tworzenia komórek
elementarnych, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowe związane z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi projektowe dotyczące instalacji i urządzeń dla
przemysłu biotechnologicznego, usługi w zakresie wspomaganego
komputerem projektowania i rysunku technicznego, usługi w zakresie projektowania mikroukładów, wzornictwo przemysłowe, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, analizy komputerowe,
administracja serwerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie
komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, zarządzanie projektami komputerowymi,
usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi migracji danych, usługi
komputerowe on-line, usługi konfiguracji sieci komputerowych,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, obrót prawami
własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej,
zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie programów komputerowych, badania i ekspertyzy prawne, usługi w zakresie porad
prawnych dla ludności, reprezentowanie innych podmiotów przed
sądami i instytucjami, usługi prawnicze.

(111) 297780
(220) 2016 10 27
(210) 463208
(151) 2017 06 12
(441) 2017 01 09
(732) JOYFOOD K. LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) EXOTIC Zdrowe Pola
(540)

(531) 05.01.06, 05.01.16, 27.05.01
(510), (511) 29 proszki owocowe, proszki warzywne, warzywa suszone, chipsy warzywne, chipsy owocowe, mieszanki do zup, mieszanki
owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki warzywne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania
z mięsa, gotowe posiłki, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, mięsa, dziczyzny, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, substytutów mięsa, gotowe produkty z warzyw, gulasze, konserwy, marynaty, mieszanki warzywne,
serowe, sałatki gotowe, zupy gotowe, żywność przygotowana z ryb,
produkty spożywcze na bazie mleka, napoje na bazie mleka, napoje
z mlekiem, koktajle mleczne, proszki i mieszanki mleczne w proszku do sporządzania koktajli mlecznych, żywność wysokobiałkowa,
żywność niskokaloryczna, dania instant, mleko w proszku, 30 gotowe dania z ryżu, gotowe desery, gotowe dania z makaronu, gotowa
kawa i napoje na bazie kawy, gotowa solona żywność przyrządzona
z mąki ziemniaczanej, batonik energetyczny na bazie zbóż, gotowe
do spożycia puddingi, gotowe pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, ryżu, kanapki, batony oblane czekoladą zastępujące posiłki,
preparaty spożywcze na bazie węglowodanów zawarte w klasie 30,
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preparaty i produkty zbożowe, muesli, batony zbożowe, batony niskokaloryczne, batony wysokobiałkowe, desery wysokobiałkowe,
desery niskokaloryczne, chrupki zbożowe, ciasteczka w proszku, dodatki smakowe i przyprawy, mieszanki mąki.

(111) 297781
(220) 2016 11 04
(210) 463527
(151) 2017 06 13
(441) 2017 01 16
(732) KALIŃSKI WŁODZIMIERZ KALIŃSKI, Chyby, PL.
(540) K Kaliński
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 układy wydechowe do pojazdów, tłumiki, kolektory
rozdzielcze jako części układów wydechowych, systemy oczyszczania gazów wydechowych do silników wysokoprężnych, katalityczne
jednostki konwertorowe do wydechów pojazdów, konwertery katalityczne, filtry do gorących gazów, do użytku z silnikami spalinowymi wewnętrznego spalania, części zamienne i akcesoria układów
wydechowych do pojazdów, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich
towarów jak: układy wydechowe do pojazdów, tłumiki, kolektory
rozdzielcze jako części układów wydechowych, systemy oczyszczania gazów wydechowych do silników wysokoprężnych, katalityczne
jednostki konwertorowe do wydechów pojazdów, konwertery katalityczne, filtry do gorących gazów, do użytku z silnikami spalinowymi
wewnętrznego spalania, części zamienne i akcesoria układów wydechowych do pojazdów, 37 usługi w zakresie naprawy i wymiany
układów wydechowych i ich części do pojazdów lądowych.
(111) 297782
(220) 2016 11 12
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Miś Zdziś
(540)

(210) 463827

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy, beżowy, czerwony,
czarny, biały
(531) 03.01.14, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne
i dydaktyczne zapisane na błonach fotograficznych i taśmach filmowych, publikacje elektroniczne, magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne nośniki danych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania
i przesyłania danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki ruchome,
zabawki elektroniczne, zabawki z urządzeniami do odtwarzania,
transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, zabawki sterowane radiowo, zabawki edukacyjne, klocki, łamigłówki, gry, gry planszowe, gry elektroniczne, gry automatyczne inne niż telewizyjne,
gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane,
układanki, puzzle, karty do gry, plansze, pionki, żetony, figurki, karty i inne akcesoria do gier i zabawek, 41 usługi w zakresie produkcji
radiowej, filmowej i telewizyjnej, usługi studiów filmowych, telewizyjnych, radiowych i muzycznych, tworzenie scenariuszy filmowych,
wynajem sprzętu i scenografii do realizacji produkcji filmowej, telewizyjnej, radiowej i nagrań muzycznych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi zawodów i imprez sportowych,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi obozów
i zgrupowań sportowych, obsługa urządzeń i sprzętu sportowego,
wypożyczanie urządzeń i sprzętu sportowego, usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych,
kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów,
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widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub
laserów, imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi
edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi
studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów,
konferencji, seminariów, zjazdów, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe.

(111) 297783
(220) 2016 11 17
(210) 463984
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 23
(732) WRÓBEL KRZYSZTOF SPORTIVA, Rzeszów, PL.
(540) sportiva.pl
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 akupunktura, doradztwo dotyczące leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące doradztwo dietetyczne, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], doradztwo dotyczące
psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo
dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych,
fizjoterapia, hydroterapia, informacje dotyczące masażu, masaże,
masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, opieka zdrowotna w zakresie
chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka
zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana
z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka
zdrowotna związana z naturopatią, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, organizowanie leczenia medycznego, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, rehabilitacja fizyczna, usługi
elektroterapii dla fizjoterapii, usługi medycyny alternatywnej, usługi
paramedyczne, usługi poradnictwa medycznego, usługi w zakresie
akupunktury, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie chiropraktyki,
usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie leczenia medycznego, wydawanie raportów medycznych.
(111) 297784
(220) 2016 11 22
(210) 464183
(151) 2017 06 12
(441) 2017 01 16
(732) POL-HUN M. BIELSKA SPÓŁKA JAWNA, Koluszki, PL.
(540) Brilly
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, niebieski, szary
(531) 01.15.09, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, proszek do zmywarek, tabletki do zmywarek, kapsułki do zmywarek,
płynne detergenty do zmywarek, środki do płukania do zmywarek,
detergenty do zmywarek do naczyń, środki ułatwiające suszenie
do zmywarek naczyń, detergenty do zmywarek w postaci żelu, środki do płukania do zmywarek do naczyń, płyn nabłyszczający do użytku w zmywarkach, odświeżacze do zmywarek, środki do czyszczenia
zmywarek, sól do zmywarek.
(111) 297785
(220) 2016 12 05
(210) 464715
(151) 2017 06 09
(441) 2017 02 20
(732) KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) 1923 Hanka SIEMIANOWICE

Nr 11/2017

(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby
czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki, wafle, 35 usługi w zakresie ekspozycji oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów obejmujących wyroby cukiernicze, czekoladowe i słodycze
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach
oraz za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie marketingu, promocji, reklamy, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych.
(111) 297786
(220) 2016 12 31
(210) 465847
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) LIBERADZKA DOROTA PROPERITA, Brzozówka, PL.
(540) Lokaah
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 05.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: odzież,
szale, chusty [odzież], bandany, poncza, T-shirty z krótkim rękawem,
koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, spódnice, sukienki damskie, spodnie, spodnie pumpy [alladynki], skarpety, torby,
torebki, torby zakupowe, plecaki, worki, sakiewki, kosmetyczki, etui
na szminkę, etui na okulary, portfele, portmonetki, artykuły ozdobne
[ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria, bransoletki
[biżuteria], broszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], wisiorki, zawieszki do naszyjników, kolczyki, biżuteria w postaci koralików, breloczki do kluczy [ozdoby], uchwyty do toreb, wieszaki i haczyki na ubrania, lustra i lusterka stojące, lusterka kieszonkowe,
pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], tekstylia do dekoracji
wnętrz, narzuty, poszewki na poduszki, ozdobne poszewki na poduszki, poduszki, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, chorągiewki tekstylne, dekoracje ścienne (nietekstylne), statuetki, figurki,
ozdoby i dekoracje wykonane z kamienia, statuetki, figurki, ozdoby
i dekoracje wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk, gips
i z tworzyw sztucznych, statuetki, figurki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów jak porcelana, terakota, szkło, figurki
ozdobne z metali nieszlachetnych, figurki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, ceramiczne ozdoby, dekoracje wiszące [ozdoby], łapacze snów [dekoracje], lampy oświetleniowe, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, uchwyty na kadzidełka, olejki eteryczne, kominki
do olejków eterycznych, fajki wodne, wazony, świeczniki, podstawki
pod świeczki, uchwyty ceramiczne do mebli, skarbonki, kubki, obrazy, notesy, długopisy, albumy do zdjęć.
(111) 297787
(220) 2017 01 03
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) SUUPER MISIE FRUGO
(510), (511) 30 słodycze, cukierki, żelki.

(210) 465870

(111) 297788
(151) 2017 06 14

(210) 465872

(220) 2017 01 03
(441) 2017 02 20
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(732) STOCKI MARIUSZ BREDER POLSKA, Poznań, PL.
(540) D DILANI
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 24 pościel, 35 usługi w zakresie sprzedaży pościeli.
(111) 297789
(220) 2017 01 09
(210) 466076
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Matt Smooth
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi, sztuczne rzęsy,
odżywki do rzęs, podkłady do makijażu, podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry w kamieniu, środki do usuwania makijażu,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki,
preparaty do rzęs, lecznicze podkłady i pudry kosmetyczne.
(111) 297790
(220) 2017 01 10
(210) 466094
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) ZIĘBA ADRIAN, SŁABY MICHAŁ P.H.U. JAJMAX SPÓŁKA
CYWILNA, Zawiercie, PL.
(540) JAJMAX
(510), (511) 29 jaja, jaja ptasie, jaja kurze, jaja kacze, jaja przepiórcze,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej jaj, prowadzenie punktu
sprzedaży jaj, skup jaj, 39 usługi dostarczania jaj, usługi transportu
jaj, usługi pakowania jaj, usługi składowania jaj, usługi magazynowania jaj.
(111) 297791
(220) 2016 04 11
(210) 454651
(151) 2017 04 13
(441) 2016 07 18
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) PGE Fundacja
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, pomarańczowy, czerwony
(531) 26.02.01, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 druki, publikacje, wydawnictwa reklamowe, katalogi
branżowe, foldery, gazety, czasopisma, kalendarze, broszury, książki,
prospekty, ulotki, cenniki, informatory, katalogi, foldery i inne publikacje, 35 usługi reklamowe związane z działalnością Fundacji, reklama
billboardowa, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama internetowa i na portalach społecznościowych, usługi związane z promocją
działań Fundacji, rozpowszechnianie płyt CD, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw
towarów i usług, organizowanie targów handlowych i reklamowych,
administrowanie wystawami, pokazami i konkursami, promocja gospodarcza, promocja sprzedaży, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, w tym ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyjnych
oraz podczas imprez zbiorowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi menedżerskie, usługi w zakresie kreowania wizerunku
Fundacji, w tym poprzez reklamę i promocję działań podejmowanych
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przez Fundację i podmioty powiązane z Fundacją w związku z ich działalnością gospodarczą, kulturalną i handlową, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, pozyskiwanie patronatów medialnych, uaktualnianie materiałów reklamowych, produkcja filmów reklamowych i informacyjnych, tworzenie
sponsorowanych i reklamowych tekstów, przygotowywanie reklam
prasowych, udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizacja konferencji prasowych, przygotowywanie wystąpień publicznych patronów i członków Fundacji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
rozwoju przedsiębiorczości, 36 usługi związane z prowadzeniem i inspirowaniem działalności charytatywnej, usługi organizowania funduszy na cele dobroczynne, wspierania rzeczowego i finansowego
osób fizycznych i instytucji, usługi charytatywne, mianowicie usługi
finansowe, usługi wspierania finansowego rozwoju kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji, usługi w zakresie prowadzenia działalności charytatywnej i organizowania imprez charytatywnych oraz
związanych z pozyskiwaniem środków finansowych dla osób i rodzin
w trudnej sytuacji życiowej oraz dla instytucji, usługi w zakresie mecenatu i sponsoringu finansowego, usługi związane z wspieraniem
ochrony i promocji zdrowia, usługi związane ze wspieraniem rozwoju
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, usługi związane
z podejmowaniem działań mających na celu wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, usługi mające na celu organizowanie i wspieranie działań mających na celu ekologię i ochronę
zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, zbiórka funduszy
dobroczynnych jako środki ostrożności i zapobieganie katastrofom,
Gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż
znaczków charytatywnych, za pomocą imprez rozrywkowych, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci
potrzebujących, Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne w zakresie
datków pieniężnych, 39 usługi ratownictwa, akcje ratunkowe [transport), dystrybucja wydawnictw, organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych i sanatoryjnych oraz turystycznokrajoznawczych z programem rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością w tym dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej oraz nieuleczalnie lub przewlekle chorych, organizowanie wycieczek, obozów, kolonii, wczasów dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej, usługi transportu, transport sanitarny
i medyczny, krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych, zapewnienie transportu osobom starszym lub niepełnosprawnym, usługi charytatywne, mianowicie dystrybucja kocy, odzieży, dystrybucja czasopism, książek, broszur, druków, katalogów, prospektów, periodyków,
kalendarzy, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych o tematyce związanej z edukacją, oświatą, wychowaniem,
nauką, ochrona zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną środowiska,
ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony
zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz organizacji wolontariatu, organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu promocji
edukacji, oświaty, ekologii, wychowania, nauki, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu
i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz organizacji wolontariatu, usługi w zakresie działalności oświatowej, dydaktycznej i opieki, usługi w zakresie działalności
kulturalnej, w tym organizowanie i prowadzenie koncertów, widowisk, spektakli, przedstawień teatralnych, balów, przyjęć, loterii i innych imprez artystycznych, usługi muzeów i bibliotek oraz innych
placówek upowszechniania kultur, usługi w zakresie kultury fizycznej
i sportu, w tym organizowanie wyjazdów, obozów i innych imprez wakacyjnych i sportowych również dla dzieci i młodzieży, publikowanie,
w tym publikacja elektroniczna i on-line książek, periodyków i tekstów związanych z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną
zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultur
i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu,
usługi w zakresie edukacji, oświaty, usługi w zakresie wychowania fizycznego, szkolenia dla osób niewidomych, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, usługi wydawnicze, Produkcja na-
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grań audio i video oraz usługi fotograficzne, 42 usługi badawcze
i projektowe, usługi naukowe i technologiczne, doradztwo i konsultacje w zakresie wymienionych usług, 43 usługi w zakresie zapewniania
schronienia dzieciom pokrzywdzonym przez los, ich rodzinom oraz
ich społecznościom lokalnym, w związku z działalnością dobroczynną, prowadzenie ośrodków i placówek dziennego pobytu dla osób
niepełnosprawnych, usługi w zakresie obozów turystycznych, usługi
charytatywne mianowicie zapewnienie tymczasowego zakwaterowania, hotele, hostele, pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi w związku
z działalnością dobroczynną: usługi w zakresie udzielania pomocy
psychologicznej dzieciom pokrzywdzonym przez los, ich rodzinom
oraz ich społecznościom lokalnym, usługi promocji i ochrony zdrowia,
usługi poradnictwa i konsultacji w sprawach higieny osobistej i odżywiania, prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, ośrodków
wsparcia i interwencji kryzysowej, opieka medyczna i zdrowotna nad
sierotami i osobami niepełnosprawnymi, usługi w zakresie pomocy
medycznej i pielęgniarskiej na rzecz ofiar katastrof, klęsk żywiołowych i epidemii, prowadzenie działalność dobroczynnej obejmującej
ochronę zdrowia, rehabilitację zawodową społeczną inwalidów, szpitale, usługi świadczone przez szpitale, ośrodki zdrowia, usługi klinik
zdrowia, ochrona zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia,
45 usługi w zakresie pomocy i doradztwa prawnego podmiotom prowadzącym działalność związaną z edukacją, oświatą, wychowaniem,
nauką, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną środowiska,
ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, Dostarczenie obuwia, odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne].

(111) 297792
(220) 2016 10 18
(210) 462831
(151) 2017 06 22
(441) 2017 02 20
(732) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Wieś Rzeczna, PL.
(540) PROTECT 2U
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, odzież
ochronna, maski ochronne, maski do spawania, maski przeciwpyłowe, maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, okulary ochronne, nakolanniki dla robotników, przyłbice spawalnicze,
okulary spawalnicze, rękawice ogniotrwałe, kombinezony ratunkowe, słuchawki douszne, słuchawki zakładane na głowę, odblaskowe
kamizelki ochronne, 10 zatyczki do uszu, zatyczki do uszu jako przyrządy do ochrony uszu, zatyczki do uszu do ochrony przed hałasem,
środki do ochrony przed hałasem w postaci odkształcalnych zatyczek
do uszu, 25 obuwie, buty robocze, kalosze, odzież, odzież robocza,
nakrycia głowy, kombinezony, ciepłe kurtki robocze, rękawice robocze, rękawice kamuflażowe, 35 sprzedaż towarów, takich jak: obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, odzież ochronna, maski
ochronne, maski do spawania, maski przeciwpyłowe, maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, okulary ochronne, nakolanniki dla robotników, przyłbice spawalnicze, okulary spawalnicze,
rękawice ogniotrwałe, kombinezony ratunkowe, słuchawki douszne,
słuchawki zakładane na głowę, odblaskowe kamizelki ochronne, zatyczki do uszu, zatyczki do uszu jako przyrządy do ochrony uszu, zatyczki do uszu do ochrony przed hałasem, środki do ochrony przed
hałasem w postaci odkształcalnych zatyczek do uszu, obuwie, buty
robocze, kalosze, odzież, odzież robocza, nakrycia głowy, kombinezony, ciepłe kurtki robocze, rękawice robocze, rękawice kamuflażowe w sklepach, hurtowniach, a także za pośrednictwem Internetu.
(111) 297793
(220) 2016 12 09
(210) 464970
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Matt Perfection
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, pod-
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kłady do makijażu, podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry
w kamieniu, środki do usuwania makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty
do rzęs, lecznicze podkłady i pudry kosmetyczne.

(111) 297794
(220) 2016 12 09
(210) 464971
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Ideal Tone
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, podkłady do makijażu, podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry
w kamieniu, środki do usuwania makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty
do rzęs, lecznicze podkłady i pudry kosmetyczne.
(111) 297795
(220) 2016 12 09
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) CD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CD natura
(540)

(210) 464972

Kolor znaku: złoty, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 05.03.13,
05.03.14
(510), (511) 30 miód, galaretki na bazie miodu, żelki, ciasteczka, musli, cukierki, pomadki, gumy do żucia, masa miodowo-czekoladowa,
masa miodowo-czekoladowa z komponentami smakowymi, krem
czekoladowy, 32 napoje na bazie miodu,.
(111) 297796
(220) 2016 12 13
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) STALGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MAXIprofi
(540)

(210) 465131

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia mechaniczne do obróbki żywności, pakowarki próżniowe do żywności, elektryczne ostrzałki do noży, wyciskarki elektryczne do soków, kruszarki elektryczne do lodu, miksery,
sokowirówki, blendery, wałkowarki, maszynki do mięsa, obieraczki
do ziemniaków, piły do kości, szatkownice do warzyw, zmywarki
do naczyń, makaroniarki, 11 urządzenie elektryczne i gazowe dla gastronomii do obróbki termicznej żywności, patelnie gastronomiczne, frytkownice, gofrownice, grilownice, płyty grillowe, naleśnikarki,
bemary nastawne, tostery, opiekacze, piece kuchenne, piece gastronomiczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, gyrosy-opiekacze, urządzenia do hot-dogów, witryny podgrzewane do prezentowania
żywności, podgrzewacze, warniki, zaparzacze do kawy, ekspresy
do kawy, schładzacze do żywności, lodówki, kostkarki, lampy uv, szafy chłodnicze, szafy mroźnicze, zamrażarki, bemary elektryczne, płyty grzewcze, kontakt grille, stoły chłodnicze i stoły mroźnicze, 20 meble dla gastronomii, meble stalowe, meble składane dla gastronomii,
meble robocze dla gastronomii, stoły robocze, regały, szafy, półki,
kloce masarskie, 21 termosy transportowe ze stali nierdzewnej, termosy z kranem ze stali nierdzewnej.
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(111) 297797
(220) 2016 12 13
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) STALGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MIDIprofi
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 465133

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia mechaniczne do obróbki żywności, pakowarki próżniowe do żywności, elektryczne ostrzałki do noży, wyciskarki elektryczne do soków, kruszarki elektryczne do lodu, miksery,
sokowirówki, blendery, wałkowarki, maszynki do mięsa, obieraczki
do ziemniaków, piły do kości, szatkownice do warzyw, zmywarki
do naczyń, makaroniarki, 11 urządzenie elektryczne i gazowe dla gastronomii do obróbki termicznej żywności, patelnie gastronomiczne, frytkownice, gofrownice, grilownice, płyty grillowe, naleśnikarki,
bemary nastawne, tostery, opiekacze, piece kuchenne, piece gastronomiczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, gyrosy-opiekacze, urządzenia do hot-dogów, witryny podgrzewane do prezentowania
żywności, podgrzewacze, warniki, zaparzacze do kawy, ekspresy
do kawy, schładzacze do żywności, lodówki, kostkarki, lampy UV, szafy chłodnicze, szafy mroźnicze, zamrażarki, bemary elektryczne, płyty grzewcze, kontakt grille, stoły chłodnicze i stoły mroźnicze, 20 meble dla gastronomii, meble stalowe, meble składane dla gastronomii,
meble robocze dla gastronomii, stoły robocze, regały, szafy, półki,
kloce masarskie, 21 termosy transportowe ze stali nierdzewnej, termosy z kranem ze stali nierdzewnej.
(111) 297798
(220) 2016 12 15
(210) 465212
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) EURO CAR
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.21
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej detalicznej, również
za pośrednictwem Internetu: pojazdów samochodowych, części pojazdów samochodowych oraz akcesoriów do pojazdów samochodowych, 36 pośrednictwo w zakresie zawierania umów leasingu oraz
umów kredytowych dotyczące pojazdów samochodowych, usługi
brokerów i agentów ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń majątkowych, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, Timesharing nieruchomości, usługi w zakresie finansowania nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości, 37 usługi
serwisu i naprawy pojazdów samochodowych w zakresie mechaniki,
blacharstwa i lakiernictwa, 39 usługi wynajmu pojazdów samochodowych.
(111) 297799
(220) 2016 12 15
(210) 465214
(151) 2017 06 22
(441) 2017 03 06
(732) GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Multexim
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej detalicznej, również za pośrednictwem Internetu: pojazdów samochodowych, części pojazdów
samochodowych oraz akcesoriów do pojazdów samochodowych,
36 pośrednictwo w zakresie zawierania umów leasingu oraz umów
kredytowych dotyczące pojazdów samochodowych, usługi brokerów
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i agentów ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń majątkowych, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami,
Timesharing nieruchomości, usługi w zakresie finansowania nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości, 37 usługi serwisu i naprawy pojazdów samochodowych w zakresie mechaniki, blacharstwa
i lakiernictwa, 39 usługi wynajmu pojazdów samochodowych.

(111) 297800
(220) 2016 12 20
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 06
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Instytut Praktycznej Agronomii PROCAM
(540)

(210) 465462

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń,
sympozjów, organizowanie i prowadzenie spotkań, prezentacji oraz
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi szkolenia zawodowego, organizowanie targów i wystaw w celach edukacyjnych,
44 doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(111) 297801
(220) 2016 11 25
(210) 464376
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) GRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skawina, PL.
(540) GRANA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, brązowy
(531) 05.07.02, 24.17.23, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa zbożowa, kawa naturalna, kawa rozpuszczalna,
kawy smakowe, kapsułki kawy, substytuty kawy, zamienniki kawy,
mieszanki kawy i substytutów kawy, mieszanki substytutów kawy,
napoje na bazie kawy i z przewagą kawy, kakao, napoje na bazie kakao i z przewagą kakao, napoje na bazie czekolady i z przewagą czekolady, napoje gazowane na bazie kawy, napoje gazowane na bazie
kakao, napoje gazowane na bazie czekolady, herbaty czarne i owocowe, substytuty herbaty.
(111) 297802
(220) 2016 12 06
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Punkt Rozpoznający
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, jasnoniebieski, żółty,
pomarańczowy, zielony, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 18.01.09, 24.15.11

(210) 464788

4000
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(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne
i dydaktyczne zapisane na błonach fotograficznych i taśmach filmowych, publikacje elektroniczne, magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne nośniki danych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania
i przesyłania danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 16 wyroby z papieru,
kartonu i tektury: publikacje, książki, broszury, prospekty, podręczniki, inne drukowane materiały i pomoce dydaktyczne, czasopisma,
periodyki, almanachy, albumy, poradniki, plakaty, ulotki, instrukcje,
foldery, katalogi, informatory, notatniki, kalendarze, zakładki do książek, plansze, formatki z żetonami, karty, opakowania z papieru, kartonu i tektury, artykuły papiernicze, zeszyty, zeszyty do kolorowania,
artykuły i materiały piśmienne, materiały informacyjne i dydaktyczne na foliach, 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki ruchome,
zabawki elektroniczne, zabawki z urządzeniami do odtwarzania,
transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, zabawki sterowane
radiowo, zabawki edukacyjne, grzechotki, klocki, łamigłówki, gry, gry
planszowe, gry elektroniczne, gry automatyczne inne niż telewizyjne, gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane,
układanki, puzzle, karty do gry, plansze, pionki, żetony, figurki, karty
i inne akcesoria do gier i zabawek, 41 działalność sportowa, szkolenia
w zakresie prowadzenia klubów i spółek sportowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi zawodów i imprez
sportowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi obozów i zgrupowań sportowych, obsługa urządzeń i sprzętu
sportowego, wypożyczanie urządzeń i sprzętu sportowego, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów,
turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych
i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(111) 297803
(220) 2016 12 06
(210) 464794
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Tut Tut Autka
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne
i dydaktyczne zapisane na błonach fotograficznych i taśmach filmowych, publikacje elektroniczne, magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne nośniki danych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania
i przesyłania danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 16 wyroby z papieru,
kartonu i tektury: publikacje, książki, broszury, prospekty, podręczniki, inne drukowane materiały i pomoce dydaktyczne, czasopisma,
periodyki, almanachy, albumy, poradniki, plakaty, ulotki, instrukcje,
foldery, katalogi, informatory, notatniki, kalendarze, zakładki do książek, plansze, formatki z żetonami, karty, opakowania z papieru, kartonu i tektury, artykuły papiernicze, zeszyty, zeszyty do kolorowania,
artykuły i materiały piśmienne, materiały informacyjne i dydaktyczne na foliach, 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki ruchome,
zabawki elektroniczne, zabawki z urządzeniami do odtwarzania,
transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, zabawki sterowane
radiowo, zabawki edukacyjne, grzechotki, klocki, łamigłówki, gry, gry
planszowe, gry elektroniczne, gry automatyczne inne niż telewizyjne, gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane,
układanki, puzzle, karty do gry, plansze, pionki, żetony, figurki, karty
i inne akcesoria do gier i zabawek, 41 działalność sportowa, szkolenia
w zakresie prowadzenia klubów i spółek sportowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi zawodów i imprez
sportowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi obozów i zgrupowań sportowych, obsługa urządzeń i sprzętu
sportowego, wypożyczanie urządzeń i sprzętu sportowego, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów,
turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych
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i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(111) 297804
(220) 2016 12 06
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Tut Tut Autka
(540)

(210) 464797

Kolor znaku: czerwony, biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
żółty, pomarańczowy, czarny, szary
(531) 18.01.09, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne
i dydaktyczne zapisane na błonach fotograficznych i taśmach filmowych, publikacje elektroniczne, magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne nośniki danych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania
i przesyłania danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 16 wyroby z papieru,
kartonu i tektury: publikacje, książki, broszury, prospekty, podręczniki, inne drukowane materiały i pomoce dydaktyczne, czasopisma,
periodyki, almanachy, albumy, poradniki, plakaty, ulotki, instrukcje,
foldery, katalogi, informatory, notatniki, kalendarze, zakładki do książek, plansze, formatki z żetonami, karty, opakowania z papieru, kartonu i tektury, artykuły papiernicze, zeszyty, zeszyty do kolorowania,
artykuły i materiały piśmienne, materiały informacyjne i dydaktyczne na foliach, 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki ruchome,
zabawki elektroniczne, zabawki z urządzeniami do odtwarzania,
transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, zabawki sterowane
radiowo, zabawki edukacyjne, grzechotki, klocki, łamigłówki, gry, gry
planszowe, gry elektroniczne, gry automatyczne inne niż telewizyjne, gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane,
układanki, puzzle, karty do gry, plansze, pionki, żetony, figurki, karty
i inne akcesoria do gier i zabawek, 41 działalność sportowa, szkolenia
w zakresie prowadzenia klubów i szkółek sportowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi zawodów i imprez
sportowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi obozów i zgrupowań sportowych, obsługa urządzeń i sprzętu
sportowego, wypożyczanie urządzeń i sprzętu sportowego, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów,
turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych
i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(111) 297805
(220) 2016 12 09
(210) 464973
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Linia Tut Tut Autka
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne
i dydaktyczne zapisane na błonach fotograficznych i taśmach filmowych, publikacje elektroniczne, magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne nośniki danych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania
i przesyłania danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 16 wyroby z papieru,
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kartonu i tektury: publikacje, książki, broszury, prospekty, podręczniki, inne drukowane materiały i pomoce dydaktyczne, czasopisma,
periodyki, almanachy, albumy, poradniki, plakaty, ulotki, instrukcje,
foldery, katalogi, informatory, notatniki, kalendarze, zakładki do książek, plansze, formatki z żetonami, karty, opakowania z papieru, kartonu i tektury, artykuły papiernicze, zeszyty, zeszyty do kolorowania,
artykuły i materiały piśmienne, materiały informacyjne i dydaktyczne na foliach, 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki ruchome,
zabawki elektroniczne, zabawki z urządzeniami do odtwarzania,
transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, zabawki sterowane
radiowo, zabawki edukacyjne, grzechotki, klocki, łamigłówki, gry, gry
planszowe, gry elektroniczne, gry automatyczne inne niż telewizyjne, gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane,
układanki, puzzle, karty do gry, plansze, pionki, żetony, figurki, karty
i inne akcesoria do gier i zabawek, 41 działalność sportowa, szkolenia
w zakresie prowadzenia klubów i spółek sportowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi zawodów i imprez
sportowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi obozów i zgrupowań sportowych, obsługa urządzeń i sprzętu
sportowego, wypożyczanie urządzeń i sprzętu sportowego, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów,
turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych
i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(111) 297806
(220) 2016 12 09
(210) 464975
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Punkt Rozpoznający
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne
i dydaktyczne zapisane na błonach fotograficznych i taśmach filmowych, publikacje elektroniczne, magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne nośniki danych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania
i przesyłania danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 16 wyroby z papieru,
kartonu i tektury: publikacje, książki, broszury, prospekty, podręczniki, inne drukowane materiały i pomoce dydaktyczne, czasopisma,
periodyki, almanachy, albumy, poradniki, plakaty, ulotki, instrukcje,
foldery, katalogi, informatory, notatniki, kalendarze, zakładki do książek, plansze, formatki z żetonami, karty, opakowania z papieru, kartonu i tektury, artykuły papiernicze, zeszyty, zeszyty do kolorowania,
artykuły i materiały piśmienne, materiały informacyjne i dydaktyczne na foliach, 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki ruchome,
zabawki elektroniczne, zabawki z urządzeniami do odtwarzania,
transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, zabawki sterowane
radiowo, zabawki edukacyjne, grzechotki, klocki, łamigłówki, gry, gry
planszowe, gry elektroniczne, gry automatyczne inne niż telewizyjne, gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane,
układanki, puzzle, karty do gry, plansze, pionki, żetony, figurki, karty
i inne akcesoria do gier i zabawek, 41 działalność sportowa, szkolenia
w zakresie prowadzenia klubów i spółek sportowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi zawodów i imprez
sportowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi obozów i zgrupowań sportowych, obsługa urządzeń i sprzętu
sportowego, wypożyczanie urządzeń i sprzętu sportowego, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów,
turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych
i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
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(111) 297807
(220) 2016 12 22
(210) 465579
(151) 2017 06 30
(441) 2017 02 27
(732) TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) TECHJET
(510), (511) 7 maszyny do cięcia, automatyczne maszyny tnące, maszyny do cięcia wodą, maszyny do cięcia laserem, części do maszyn
do cięcia, maszyny CNC (maszyny sterowane numerycznie), maszyny CNC do cięcia wodą (maszyny sterowane numerycznie), maszyny
CNC do cięcia laserem (maszyny sterowane numerycznie), maszyny
CNC do cięcia plazmą (maszyny sterowane numerycznie), maszyny
CNC do frezowania i grawerowania (maszyny sterowane numerycznie), frezarki CNC (frezarki sterowane numerycznie), obrabiarki CNC
(obrabiarki sterowane numerycznie), maszyny do cięcia strumieniem
wodnym i wodno-ściernym oraz elementy strukturalne i części zamienne do tych maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń do cięcia, sterowane programem komputerowym, maszyny
i urządzenia do cięcia sterowane komputerowo, z czynnikiem tnącym wodnym, maszyny i urządzenia do cięcia sterowane komputerowo, z czynnikiem tnącym laserowym, wypalarki do kształtowego
wycinania elementów z blachy z zastosowaniem technologii cięcia
laserowego sterowane programem komputerowym, 9 oprogramowanie do maszyn do cięcia, oprogramowanie do maszyn do cięcia
wodą, oprogramowanie komputerowe do sterowania strumieniem
wody i ściernych maszyn do cięcia strumieniem, urządzenia do sterowania numerycznego, pulpity operatora do urządzeń do sterowania
numerycznego.
(111) 297808
(220) 2016 12 23
(210) 465625
(151) 2017 06 23
(441) 2017 02 27
(732) SADOWSKI RAFAŁ AP CONSTRUCTION, Środa Śląska, PL.
(540) AP V160
(510), (511) 19 zaprawy budowlane.
(111) 297809
(220) 2016 12 30
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 27
(732) KOTOWSKA BEATA MEBELLA, Poznań, PL.
(540) Mebella
(540)

(210) 465806

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 27.05.02, 27.05.21
(510), (511) 6 elementy meblowe z metali nieszlachetnych, metalowe elementy łącznikowe do mebli, regulowane płyty z metalu
do podstaw, metalowe elementy mebli segmentowych, 20 meble,
podstawy do mebli, niemetalowe elementy łączące do mebli, elementy dzielące przestrzeń (meble), niemetalowe elementy mebli
segmentowych, blaty, krzesła, stoły, ławy, sofy, fotele, kanapy, kołyski, komody, kredensy, kufry, łóżka, półki, szafki, toaletki, taborety,
wieszaki na ubrania, meble biurowe i szkolne, meble kempingowe,
materace sprężynowe do łóżek, niemetalowe ramy do łóżek, lustra,
ramy do obrazów, parawany, stojaki na parasole, kwietniki, kosze
i koszyki, śpiwory kempingowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez
ofertę bezpośrednią następujących towarów: elementy meblowe
z metali nieszlachetnych, metalowe elementy łącznikowe do mebli,
regulowane płyty z metalu do podstaw, metalowe elementy mebli
segmentowych, meble, podstawy do mebli, niemetalowe elementy
łączące do mebli, elementy dzielące przestrzeń (meble), niemetalowe elementy mebli segmentowych, blaty, krzesła, stoły, ławy, sofy,
fotele, kanapy, kołyski, komody, kredensy, kufry, łóżka, półki, szafki,
toaletki, taborety, wieszaki na ubrania, meble biurowe i szkolne, meble kempingowe, materace sprężynowe do łóżek, niemetalowe ramy
do łóżek, lustra, ramy do obrazów, parawany, stojaki na parasole,
kwietniki, kosze i koszyki, śpiwory kempingowe, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, 42 usługi architektów,
designerów, studiów graficznych, projektowanie mebli, usługi dorad-
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ców wyposażenia wnętrz na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru
i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz, stoisk ekspozycyjnych
oraz targowych, mebli, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie projektowania i wyposażania wnętrz, wnętrz mieszkalnych, biurowych,
gastronomicznych, łazienek, basenów, obiektów publicznych, stoisk
ekspozycyjnych oraz targowych, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia oraz architektury wnętrz i przestrzeni publicznych.

(111) 297810
(220) 2017 01 04
(210) 465949
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Lift4Skin by Oceanic Intensywny krem-żelazko wygładzające
na dzień
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji 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 przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła,
środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, kosmetyki do celów leczniczych: kremy, emulsje, maski, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze.
(111) 297811
(220) 2016 08 16
(210) 460351
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) BARCZAK MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) SUPREMIUM LAB
(510), (511) 5 tabletki zmniejszające apetyt, suplementy diety zawierające białko, błonnik pokarmowy, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety, suplementy diety
zawierające mleczko pszczele, tabletki wspomagające odchudzanie,
odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające olej lniany, tabletki antyoksydacyjne, tran, preparaty witaminowe.
(111) 297812
(220) 2016 11 22
(151) 2017 06 07
(441) 2017 01 02
(732) KSIĘŻYCKI JAROSŁAW OPTIA, Lublin, PL.
(540) OPTIA DEVELOPING NETWORKS
(540)

(210) 464173

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
ciemnoszary, biały
(531) 29.01.15, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi w zakresie montażu, budowy, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji instalacji, sieci, urządzeń i obiektów elektrycznych, telekomunikacyjnych, energetycznych, układanie i serwisowanie przewodów elektrycznych, telekomunikacyjnych
i energetycznych, układanie i serwisowanie przewodów światłowodowych, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowa wież telekomunikacyjnych, instalowanie konserwacja i naprawa
sieci łączności elektronicznej, instalowanie systemów łączności komórkowej, instalowanie sprzętu radiotelefonicznego, konserwacja
sieci transmisji danych, usługi informacyjne, doradztwo i konsultacje
w zakresie powyższych usług, 42 techniczne projektowanie, planowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, techniczne projektowanie, planowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii,
badania techniczne i ekspertyzy inżynieryjne w zakresie sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych oraz obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, doradztwo z zakresu
eksploatacji i remontów sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przeprowadzanie testów technicznych w zakresie sieci
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, projektowanie i rozwijanie systemów telekomunikacyjnych, zarządzanie projektami
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w zakresie technologii informacyjnych, usługi doradcze związane
ze zużyciem energii elektrycznej.

(111) 297813
(220) 2017 01 09
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) AGRIPUBLICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, PL.
(540) interfarmer.pl
(540)

(210) 466074

Kolor znaku: szary, zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem Internetu, a także wysyłkowej środków ochrony roślin,
nasion i nawozów rolniczych, usługi reklamowe, marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 297814
(220) 2017 01 10
(210) 466084
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) PRZYCKI DARIUSZ, Łódź, PL.
(540) konwaliowa
(510), (511) 41 szkolenia ruchowe dla dzieci, edukacja w zakresie
świadomości ruchowej, kursy w zakresie rozwoju osobistego, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci,
usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, szkolenia
edukacyjne, kształcenie głosu, warsztaty w celach edukacyjnych,
kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, nauczanie
i szkolenia, nauczanie w zakresie zdrowia, nauczanie wyrównawcze
w zakresie mowy, 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, udostępnianie obiektów sprzętu do rehabilitacji psychicznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, usługi terapeutyczne, terapia mowy
i słuchu, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi w zakresie terapii zajęciowej, zabiegi terapeutyczne dla ciała, terapia psychologiczna dla małych dzieci, opieka zdrowotna w zakresie terapii
relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych,
psychiatria, psychoterapia, badania psychologiczne, terapia manualna, usługi z zakresu integracji sensorycznej, usługi w zakresie terapii
ręki, konsultacje psychologiczne, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej, udzielanie
informacji z zakresu psychologii, testy psychiatryczne, opieka psychologiczna, leczenie psychologiczne, usługi psychoterapeuty, przeprowadzanie testów psychologicznych, przygotowywanie profili
psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, doradztwo związane z psychologią integralną, usługi psychoterapeutyczne,
doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, usługi w zakresie audiologii, usługi testów audiologicznych, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, masaż, poradnictwo związane
z terapią zajęciową, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi dietetyków, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
konsultacje neurologiczne, dogoterapia, usługi fizjoterapii z użyciem
robotów fizjoterapeutycznych.
(111) 297815
(220) 2017 02 01
(210) 466967
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) WIŚNIOWSKA KATARZYNA F.H.U. MONCZICZI, Bielsko-Biała, PL.
(540) MONCZICZI
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej,
w tym także za pośrednictwem Internetu (jako sklep on-line), następujących towarów: artykuły żywnościowe dla dzieci, soki, napoje, tornistry, plecaki, wózki dziecięce wraz z akcesoriami, kosmetyki
dla dzieci i niemowląt, mydła, szampony, myjki do kąpieli, nocniki,
nakładki sedesowe, okrycia kąpielowe, wanienki dla niemowląt, wyprawka dziecięca, zabawki kąpielowe, nosidełka, pościele, odzież
dziecięca (bluzki, dresy, kaftaniki, koszulki, kurtki, płaszczyki, rajstopy, spódnice, spodnie, sweterki), bielizna dla dzieci (skarpety, śpiochy, pół śpiochy), obuwie dziecięce, nakrycia głowy dla dzieci, odzież
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ciążowa, przewijaki, chodziki, huśtawki, sanki, łyżwy, książki, wydawnictwa dla dzieci, kocyki, poduszki do karmienia, poduszki ciążowe,
poduszki, kołdry, maty do przewijania, pieluchy, kremy i maści lecznicze dla dzieci i niemowląt, oliwki lecznicze dla niemowląt, odżywki,
butelki dla niemowląt, smoczki dziecięce, smoczki do butelek do karmienia, gryzaki dla ząbkujących dzieci, śliniaki, foteliki samochodowe
dla dzieci, krzesełka, krzesełka do karmienia dzieci, leżaki, kojce dla
dzieci, łóżka dziecięce, materace do łóżek, łóżka podróżne, nadstawki
do łóżek, meble dla dzieci, rowerki dziecięce, hulajnogi, zabawki, zabawki edukacyjne, gry, grzechotki, pozytywki, przytulanki, maskotki,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej.

(111) 297816
(220) 2017 01 11
(210) 466138
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) O Mamo!
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 sałatki warzywne, sałatki rybne, sałatki mięsne.
(111) 297817
(220) 2017 01 11
(210) 466140
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) GATITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oświęcim, PL.
(540) GATITO
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy przeznaczone dla
niemowląt, dzieci i młodzieży, 35 dystrybucja i sprzedaż w sklepie
i hurtowni, także w sklepie i hurtowni online: artykułów szkolnych
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, zabawek, biżuterii, zegarków
i budzików przeznaczonych dla dzieci, pościeli, koców i poduszek
przeznaczonych dla dzieci, dziecięcych akcesoriów do pływania,
dziecięcych akcesoriów samochodowych, toreb i parasoli, dziecięcych kosmetyków i akcesoriów do mycia i kąpieli, mebli przeznaczonych dla dzieci, akcesoriów niemowlęcych, dziecięcych etui
na telefony i komputery, skarbonek, dziecięcych okularów przeciwsłonecznych i akcesoriów plażowych, licencjonowanej: odzieży,
obuwia i nakryć głowy przeznaczonych dla niemowląt, dzieci i młodzieży, smyczy i breloków do kluczy przeznaczonych dla dzieci, lalek
dziecięcych.
(111) 297818
(220) 2017 01 14
(210) 466300
(151) 2017 06 20
(441) 2017 02 27
(732) HOTEL CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) City Hotel
(510), (511) 39 usługi parkingowe, udostępnianie miejsc parkingowych, parkowanie samochodów przez obsługę, 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, udostępnianie obiektów i sprzętu
rozrywkowego w hotelach, usługi hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości, organizowanie i obsługa konferencji, planowanie przyjęć, planowanie specjalnych imprez, usługi w zakresie
firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów rozrywkowych, nocne kluby, zapewnianie sal balowych, 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja pokoi, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, organizowanie posiłków w hotelach, ofero-
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wanie żywności i napojów dla gości, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
usługi koktajlbarów, usługi kateringowe, hotelowe usługi kateringowe, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, wynajmowanie sal
konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania.

(111) 297819
(220) 2017 01 16
(210) 466319
(151) 2017 06 21
(441) 2017 03 06
(732) GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA,
Wełecz, PL.
(540) GRUPA psb PROFI Tak się teraz buduje
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.17, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów, sprzedaży
detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu z artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia
wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami
i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych
do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi,
odzieżą oraz obuwiem.
(111) 297820
(220) 2017 01 18
(210) 466376
(151) 2017 06 21
(441) 2017 03 06
(732) SZYMCZAK SŁAWOMIR KRZYSZTOF, Wrocław, PL.
(540) AMS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 26.02.01
(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 farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol do celów
farmaceutycznych, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, amalgamaty dentystyczne, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, anestetyki jako
środki znieczulające, kora z angostury do celów medycznych, antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemiczne, wata antyseptyczna,
antyseptyki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki zmniejszające apetyt, apteczki pierwszej pomocy wyposażone, apteczki przenośne wyposażone, wata aseptyczna, herbata dla
astmatyków, środki bakteriobójcze, preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, buliony dla kultur bakteriologicznych, podłoża dla kultur bakteriologicznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, trucizny bakteryjne, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych,
balsamy do celów leczniczych, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, artykuły żywnościowe na bazie białka 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
weterynaryjnych, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, biologiczne kultury tkankowe do celów weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, azotan bizmutyczny
do celów farmaceutycznych, preparaty bizmutyczne do celów farmaceutycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina
lecznicza, borowina lecznicza w formie bransolet do celów leczniczych, ołówki przeciw brodawkom, brom do celów farmaceutycz-
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nych, środki do mycia bydła, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, estry celulozowe do celów farmaceutycznych, etery
celulozowe do celów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, przewodniki
chemiczne do elektrod elektrokardiografów, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, chinina do celów medycznych, chinolina do celów
medycznych, kora chinowa do celów leczniczych, tkaniny chirurgiczne, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chloroform, wyciąg z chmielu
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 chemiczne
dla testów ciążowych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy
do celów farmaceutycznych, cukierki do celów leczniczych, wyroby
cukiernicze do celów leczniczych, czopki, preparaty czyszczące
do szkieł kontaktowych, amalgamaty dentystyczne, cementy dentystyczne, lakiery dentystyczne, mastyksy dentystyczne, dentystyczne
materiały do odcisków, dentystyczne materiały ścierne, kleje do protez dentystycznych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty
inne niż dla ludzi lub zwierząt, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, diastaza do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, digitalina,
suplementy diety zawierające drożdże, drożdże do celów farmaceutycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów
weterynaryjnych, suplementy diety zawierające enzymy, enzymy
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy
do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, fenol do celów farmaceutycznych, środki chemiczne do zwalczania filoksery, fosforany do celów
farmaceutycznych, fungicydy, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka
do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, preparaty do sterylizacji gleby, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, octan glinu
do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające glukozę,
glukoza do celów medycznych, środki przeciw gorączce, gorczyca
do celów farmaceutycznych, okłady gorczycowe, gorczycowe plastry
[synapizmy], olej gorczycowy do celów leczniczych, preparaty
do niszczenia grzyba domowego, woda gulardowa, guma do celów
medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, gumiguta do celów leczniczych, balsam gurjunowy do celów medycznych, gwajakol
do celów farmaceutycznych, hematogen, hematogen, hemoglobina,
preparaty przeciw hemoroidom, ołówki hemostatyczne, herbata
lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, herbicydy, bandaże higieniczne, majtki higieniczne, opaski higieniczne, podpaski higieniczne, wata higroskopijna, muszka hiszpańska [proszek], hormony do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, implanty
chirurgiczne [żywe tkanki], implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, insektycydy, intymne preparaty nawilżające, mech irlandzki do celów medycznych, preparaty do irygacji do celów medycznych, izotopy do celów medycznych, jalapa-wilec
przeczyszczający, jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów
farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka
do odstraszania owadów, kalomel, kamfora do celów medycznych,
olejek kamforowy do celów medycznych, kandyz do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa,
kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, karbonyl [środek
przeciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycznych, kauczuk
do celów dentystycznych, ołówki kaustyczne, suplementy diety zawierające kazeinę, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, kąpiele tlenowe, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
kokaina, kolcowój lekarski do celów medycznych, kolodium do celów
farmaceutycznych, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, kora kondurango do celów medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych,
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koper włoski do celów leczniczych, spoiwa do kopyt zwierząt, kora
do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, cement kostny
do celów chirurgicznych i ortopedycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, osocze krwi, krew do celów medycznych, kora krotonowa, środki tamujące krwawienia, kultury mikroorganizmów do celów
medycznych lub weterynaryjnych, kurara, kwasja [gorzknia] do celów medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho
do celów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych,
wkładki laktacyjne, laktoza do celów farmaceutycznych, środki do tępienia larw, laseczki siarkowe do dezynfekcji, suplementy diety zawierające lecytynę, lecytyna do celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, lecznicze napary [nalewki], leki
dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, 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 weterynaryjnych, lucerna chmielowa
do celów farmaceutycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, magnezja do celów
farmaceutycznych, wkładki ochronne do majtek [artykuły higieniczne], majtki higieniczne, majtki higieniczne dla nietrzymających moczu, majtki menstruacyjne, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, mączka rybna
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do zwalczania
mączniaka zbożowego, mąka do celów farmaceutycznych, woda melisowa do celów farmaceutycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, ołówki
przeciw migrenie, środki przeciw migrenie, preparaty z mikroelementów dla ludzi i zwierząt, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, wody mineralne do celów leczniczych, mineralne suplementy
diety, sole wód mineralnych, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko
w proszku dla niemowląt, preparaty przeciw moczeniu się, papier
przeciw molom, preparaty przeciw molom, moleskin do celów medycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, lepy na muchy [taśmy], środki do tępienia much, myrobalan [kora] do celów farmaceutycznych, środki do zwalczania myszy, nalewki do celów leczniczych,
napary [nalewki] do celów leczniczych, narkotyki, środki nasenne,
środki na uspokojenie nerwów, obrączki przeciwreumatyczne, obroże
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octany do celów farmaceutycznych, płyny do przemywania oczu, przepaski na oczy do celów medycznych, środki oczyszczające, preparaty medyczne do odchudzania,
tabletki wspomagające odchudzanie, środki na odciski, pierścienie
na odciski stóp, maść przeciw odmrożeniom, preparaty przeciw odmrożeniom, środki do odstraszania owadów, odświeżacze do ubrań
i tkanin, preparaty do odymiania do celów medycznych, trociczki
do odymiania, odżywcze suplementy diety, okłady, okłady gorczycowe, suplementy diety zawierające olej lniany, oleje lecznicze, olejek
terpentynowy do celów farmaceutycznych, woda ołowiawa, tabletki
wspomagające opalanie, środki do leczenia oparzeń, opaski barkowe
do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, materiały opatrunkowe, chirurgiczne opiaty, opium, opodeldok [maść mydlano-kamforowa], preparaty dla organoterapii, preparaty rozszerzające oskrzela,
kadzidełka do odstraszania owadów, zioła do palenia dla celów leczniczych, podkładki do palucha koślawego, papier do okładów gorczycowych, papier do plastrów gorczycowych, papierosy beztytoniowe 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, pieluchy dla
osób nietrzymających moczu lub stolca, pieluszki dziecięce [pieluchy], pieluszki dla niemowląt, pijawki lekarskie, plastry do celów medycznych, plastry lecznicze samoprzylepne, płyny do płukania ust
do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, środki
medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do przemywania pochwy,
podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski, pomady do celów medycznych, preparaty zmniejszające popęd seksualny, porcelana
na protezy dentystyczne, preparaty medyczne na porost włosów,
sole potasu do celów medycznych, preparaty odświeżające powietrze, środki do oczyszczania powietrza, preparaty diagnostyczne
do celów weterynaryjnych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty
z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, suplementy diety zawierające propolis, propolis do celów farmaceutycznych, proszek perłowy do celów medycz-
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nych, przeciwbólowe środki, preparaty przeciwpasożytnicze,
bransoletki przeciwreumatyczne, środki przeczyszczające, przylepne plastry, przylepne taśmy do celów medycznych, lotony dla psów,
środki do mycia psów, środki odstraszające dla psów, suplementy
diety zawierające pyłek pszczeli, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, rad do celów medycznych, substancje radioaktywne
do celów medycznych, radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, gąbka do ran, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, środki przeciw roztoczom, roztwory
do szkieł kontaktowych, maści rtęciowe, olej rycynowy do celów
leczniczych, plastry samoprzylepne, leki seroterapeutyczne, laseczki
siarkowe do dezynfekcji, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające siemię lniane, siemię
lniane do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, środki przeciw skrytopłciowym roślinom, mleko słodowe
do celów leczniczych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, słód do celów farmaceutycznych, sole sodowe do celów leczniczych, sole
do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sperma
do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt zwierzęcych, sporysz
do celów farmaceutycznych, sterydy, preparaty do sterylizacji, 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, szczepionki, trutki na szczury, preparaty
do czyszczenia szkieł kontaktowych, środki przeciw szkodnikom,
materiały ścierne do celów dentystycznych, środki do tępienia ślimaków, preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki antyoksydacyjne, tabletki do celów farmaceutycznych, tampony higieniczne,
tampony menstruacyjne, taśmy do podpasek, taśmy przylepne
do celów medycznych, taśmy samoprzylepne do celów medycznych,
woda termalna, terpentyna do celów farmaceutycznych, odświeżacze do ubrań i tkanin, tkaniny chirurgiczne, tlen do celów leczniczych, tłuszcz dojarski, tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze
do celów weterynaryjnych, tran, środki trawienne do celów farmaceutycznych, trociczki do odymiania trucizny, sole trzeźwiące, tymol
do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniu [owadobójcze], leki
uspokajające, uspokajające środki, waciki do celów medycznych,
produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, wata do celów leczniczych, wata do celów medycznych, wazelina do celów leczniczych, preparaty weterynaryjne, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian potasu do celów farmaceutycznych, preparaty
chemiczne do zwalczania chorób winorośli, preparaty witaminowe,
woda utleniona do celów medycznych, wodorowęglan sodowy
do celów farmaceutycznych, wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, wywary do celów farmaceutycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, preparaty ułatwiające ząbkowanie, materiały
do plombowania zębów, stopy dentystyczne ze złota, środki przeciw
zrogowaceniom, preparaty do mycia zwierząt, żelatyna do celów
medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych, żywność
dla niemowląt, 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia, apaszki
[chustki], bandany na szyję, berbety, kwefy [odzież], berety, bielizna
osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy [spodnie], buty, buty narciarskie, korki do butów piłkarskich, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki
do obuwia, chusty, fulardy, cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, drewniaki, dzianina [odzież], dżerseje [ubrania], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [ubrania], garnitury, getry, gorsety
[bielizna], halki [bielizna], 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 [odzież],
kombinezony dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, koszulka gimnastyczna, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki [odzież], kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecięce, manipularze [liturgia], mankiety [ubranie], mantyle, stroje na maskaradę, maski na oczy
do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, mycki,
piuski, nakrycia głowy, napierśniki, plastrony [koszule], napiętki
do pończoch, nauszniki [odzież], obcasy, napiętki, czubki do obuwia,
obwódki do obuwia, okucia metalowe do obuwia, zapiętki do obu-
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wia, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież dla automobilistów, odzież dla kolarzy,
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp
nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], ornaty, daszki przeciwsłoneczne, daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do pończoch [bielizna], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze,
płaszcze kąpielowe, palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki
[elementy ubrań], podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki,
podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi,
skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe,
staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do spodni,
getrów pod stopy, togi, trykoty [ubrania], T-shirty, turbany, walonki
[buty filcowe], woalki [odzież], wyprawka dziecięca [ubrania], wyroby
pończosznicze, żakiety pikowane [ubrania], 28 automaty do gier, automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, balony do zabawy, bańki mydlane [zabawki], rękawice baseballowe, baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], okładziny do stołów do bilarda,
urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, bilardowe kije, końcówki do kijów bilardowych, bilardowe kule, bilardowe stoły, karty
do bingo, bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, body board,
przyrządy do reperacji darni na boiskach [akcesoria golfowe], rękawice bokserskie, broń do szermierki, butelki do karmienia lalek, buty
łyżwiarskie, łyżwy, ozdoby na choinki [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], stojaki do choinek, choinki z materiałów syntetycznych, papierowe czapeczki na przyjęcia, deski do pływania,
deski snowboardowe, deski surfingowe, smycze do desek surfingowych, torby na narty i deski surfingowe, deski windsurfingowe, trapezy do desek windsurfingowych [uprzęże], żagle do desek windsurfingowych, deskorolki, dętki do piłek do gry, gra w domino, domki
dla lalek, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery, przyrządy gimnastyczne, przyrządy
do gimnastyki, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, kije golfowe,
rękawice golfowe, torby na kije golfowe na kółkach lub bez, karty
do gry, kije do gier, kule do gier, kulki do gier, piłki do gier, urządzenia
do gier, żetony do gier, gry automatyczne lub na żetony, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie salonowe, grzechotki, gwizdki, wabiki myśliwskie, haczyki
wędkarskie, hantle, kije hokejowe, hulajnogi [zabawki], huśtawki, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karuzele, katapulty [artykuły sportowe], klocki [zabawki],
kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki], gry
polegające na konstrukcjach, kości do gry, kubki na kości do gry, kotyliony, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, oprzyrządowanie i urządzenia do kręgli, torby na sprzęt do krykieta, kukiełki, przyrządy stosowane w kulturystyce, kusze [artykuły
sportowe], lalki, butelki do karmienia dla lalek, łóżka dla lalek, pokoiki
dla lalek, ubranka dla lalek, latające krążki [zabawki], latawce, szpule
do latawców, linki, żyłki wędkarskie, lotki [gry], lotnie, łuki do strzelania, przybory do łuków do strzelania, łyżworolki, łyżwy, mahjongs,
marionetki, maski [zabawki], maski szermiercze, maski teatralne, maskujące ekrany [artykuły sportowe], maszty do desek windsurfingowych, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna
w drugiej], misie pluszowe, zestawy modeli przeskalowanych [zabawki], modele pojazdów przeskalowane, siatki na motyle, naciągi
do rakiet, naciągi do rakiet naturalne, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, pokrycie ślizgów nart,
wiązania do nart, wosk do nart, narty surfingowe, narty wodne,
ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze łokci [artykuły
sportowe], pachinko, amunicja do broni do paintballa [artykuły sportowe], broń do paintballa [artykuły sportowe], pałeczki sztafetowe,
paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], petardy w kształcie cukierków, pierścienie do rzucania
[gry], stoły do piłkarzyków, piniaty, kapiszony do pistoletów [zabawki], pistolety [zabawki], pistolety do paintballa [artykuły sportowe],
plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki, pławiki do wędkarstwa, płetwy do pływania, pływaki do kąpieli i pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, podkowy do za-
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bawy, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pojazdy
[zabawki], przynęty do myślistwa lub rybołówstwa, przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, przynęty zapachowe do łowiectwa
i wędkarstwa, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy do reperacji darni [akcesoria golfowe], przyrządy do zjeżdżania z góry
po śniegu, puzzle, samochody sterowane radiem [zabawki], naciągi
do rakiet, rakiety śnieżne, rękawice do gier, rękawice do szermierki,
rękawki do pływania, ringo, rolki, rolki do stacjonarnych rowerów
ćwiczeniowych, rowery treningowe stacjonarne, rolki do rowerów
treningowych stacjonarnych, koło do ruletki, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki
[gra], sanki [artykuły sportowe], siatki [artykuły sportowe], skóra focza [pokrycia na narty], skrobaczki do nart, spławiki [sprzęt wędkarski], sprzęt wędkarski, sterowniki do zabawek, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do tenisa stołowego,
suspendery, szachownice, szachy [gra], maski do szermierki, aparatura do sztuk magicznych, śmieszne gadżety [atrapy], śnieg sztuczny
na choinki, śnieżne kule, uchwyty do świeczek choinkowych, tarcze
elektroniczne, tarcze strzelnicze, aparaty do wyrzucania piłek tenisowych, siatki tenisowe, torby na sprzęt do krykieta, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, trik-trak [gra], tyczki do uprawiania skoku o tyczce, uprząż
wspinaczkowa, urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby [gry], haczyki
do wędkarstwa, sprzęt do wędkarstwa, wędki, więcierze [pułapki
na ryby], worki treningowe, wózki na torby golfowe, wrotki, zabawki,
zabawki dla zwierząt domowych, zabawki ruchome, zabawki wypchane, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, żetony do gier
hazardowych, żyłki wędkarskie, 41 wypożyczanie aparatów i sprzętu
kinematograficznego, usługi artystów teatralnych, usługi świadczone przez biblioteki objazdowe, chronometraż imprez sportowych,
cyrki, wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo zawodowe
[porady w zakresie edukacji lub kształcenia], usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, informacje o edukacji, edukacja [nauczanie], studia filmowe, wypożyczanie filmów kinowych, fotografie,
fotoreportaże, gimnastyka [instruktaż], usługi salonów gier, usługi
gier świadczone on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenie języka
migowego, karaoke [usługi związane z organizacją imprez karaoke],
usługi kasyna [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, publikowanie książek, wypożyczanie książek,
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizowanie loterii, lunaparki, wypożyczanie magnetowidów, montaż taśm wideo,
usługi muzeów [wystawy], wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], nauczanie, nauczanie korespondencyjne, nauczanie religii, nocne kluby, wypożyczanie
sprzętu do nurkowania, organizowanie obozów sportowych, usługi
obozów wakacyjnych [rozrywka], obsługa pól golfowych, obsługa sal
kinowych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
prowadzenie ogrodów zoologicznych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie, prowadzenie i obsługa zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat],
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, usługi orkiestry, parki rozrywki, pisanie
scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, 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 mikrofilmów, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness,
przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, nauczanie przedszkolne, planowanie przyjęć [rozrywka], publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, nauczanie
religii, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka,
informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], użytkowanie sal kino-
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wych, sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów [np, do filmów w wersji
oryginalnej], sprawdziany edukacyjne, wynajmowanie stadionów,
usługi studia nagrań, szkoły z internatem, wypożyczanie taśm wideo,
telewizyjne programy rozrywkowe, tłumaczenia, tresura zwierząt,
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie
ośrodków rekreacji, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kaligrafii, usługi komponowania układu graficznego publikacji innych
niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, informacje o wypoczynku,
wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], wypożyczanie zabawek, organizacja wystaw
związanych z kulturą lub edukacją, wyższe uczelnie [edukacja], poradnictwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia].

(111) 297821
(220) 2016 09 13
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) Jacobs Global Kft, Csővár, HU.
(540) CN Crystal Nails
(540)

(210) 461410

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, lotiony do rąk,
środki do pielęgnacji rąk i paznokci, lakiery do paznokci, sztuczne paznokcie, preparaty do paznokci do wyrównania nierówności, środki
ochronne i wzmacniające do paznokci, przylepne wzory do paznokci
i zestawy do paznokci, naklejki do paznokci, żel do paznokci akrylowych, włókno szklane i jedwab do paznokci, kolorowy żel do paznokci i paznokcie akrylowe, zmywacze do paznokci, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów, 8 narzędzia i przyrządy ręczne
(ręcznie obsługiwane), urządzenia do manikiur z metalu, elektryczne
maszyny i maszynki do pielęgnacji paznokci, maszyny i maszyny polerowania paznokci, maszyny parafinowe (parafniarki), sztućce, broń
biała, maszynki do golenia, ostrza, 11 lampy ultrafioletowe, 44 usługi
w zakresie higieny i urody ludzi.
(111) 297822
(220) 2017 01 16
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) ACAR SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecinek, PL.
(540) kerg PRO
(540)

(210) 466571

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 przekaźniki elektryczne, złącza elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [elektryczne], konwertory elektryczne,
przełączniki [elektryczne], przyłączeniowe skrzynki [elektryczność],
rozgałęźniki [elektryczność], elektryczna aparatura łączeniowa,
osprzęt do instalacji elektrycznej i elektronicznej, elektryczne urządzenia kontrolne, urządzenia sygnalizacyjne, 11 lampy elektryczne,
35 prowadzenie sprzedaży osprzętu elektrycznego i lamp oświetleniowych.
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(111) 297823
(220) 2017 01 23
(210) 466656
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA HYDRO SMOOTH
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji 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 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, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust,
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu
leczniczym, kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny,
żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych,
kąpiele lecznicze.
(111) 297824
(220) 2017 01 24
(210) 466668
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska, PL.
(540) Hej białcańsko gorzołka dla ceprów i górola Hej łyknij se jom
som albo z rodzinom BIAŁCAŃSKO GORZOŁKA cytrynówka Słodko
gorzołka łowocowo, warzono z cytryny.
(540)

Kolor znaku: beżowy, brązowy, żółty
(531) 06.01.02, 06.19.05, 06.19.11, 25.01.15, 25.01.19, 05.07.12,
27.05.03, 27.05.09, 27.05.13, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 297825
(220) 2017 01 24
(210) 466669
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska, PL.
(540) BIAŁCAŃSKO GORZOŁKA
(540)
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(540) BIAŁCAŃSKO GORZOŁKA
(540)

Kolor znaku: beżowy, brązowy
(531) 25.01.05, 25.01.25, 26.01.06, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 297827
(220) 2017 01 16
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) POL-ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POLASSISTANCE
(540)

(210) 466794

Kolor znaku: czerwony, niebieski, szary, czarny
(531) 02.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia majątkowe,
w tym ubezpieczenia majątkowe nieruchomości, ubezpieczenia
osobowe, w tym ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia wypadkowe
i chorobowe, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia zdrowotne,
ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia budowlane, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, usługi agencji ubezpieczeniowej, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym i finansowym, ubezpieczeniowe usługi
brokerskie, usługi brokerskie w zakresie kredytów, usługi brokerskie
w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi inwestycyjne, usługi finansowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem
finansowym, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, reasekuracja, usługi doradztwa związane z reasekuracją.
(111) 297828
(220) 2017 01 16
(210) 466803
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) TIANJIN TIANCHUANG BEST PURE ENVIRONMENTAL SCIENCE
AND TECHNOLOGY CO., LTD., Tianjin, CN.
(540) PurePlus
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody.
Kolor znaku: beżowy, brązowy
(531) 06.01.02, 06.19.05, 06.19.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17,
26.04.02, 26.04.15, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 297826
(220) 2017 01 24
(210) 466671
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska, PL.

(111) 297829
(220) 2017 01 13
(210) 466809
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) TIANJIN TIANCHUANG BEST PURE ENVIRONMENTAL SCIENCE
AND TECHNOLOGY CO., LTD., Tianjin, CN.
(540) GOLDEN ICEPURE
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody.

(111) 297830
(220) 2017 02 01
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) PLĄSKOWSKI ARTUR, Krośniewice, PL.
(540) HERO
(540)

(111) 297831
(220) 2008 05 28
(210) 341435
(151) 2016 06 09
(441) 2008 09 01
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) TYMBARK LEMO
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze,
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, lód do chłodzenia, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(210) 451533

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.23
(510), (511) 44 fizjoterapia, kliniki medyczne, opieka zdrowotna,
ośrodki zdrowia, fizykoterapia, masaż.
(111) 297833
(220) 2015 01 07
(151) 2016 12 19
(441) 2015 04 27
(732) NAPOLEON GAMES N.V., HAALTERT, BE.

(540)

(210) 466973

(531) 04.01.01, 04.01.03, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież i ubrania, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki, chustki, bandany na szyję, bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body, bokserki, botki,
bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty
za kostkę, cholewki do obuwia, apaszki, kapelusze, nakrycia głowy,
czepki, czubki do butów, długie luźne stroje, dzianina, espadryle, etole, futra, fartuchy, kalosze wkładane na obuwie, kamizelki,
kaptury, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona,
kołnierzyki przypinane, kombinezony, korki do butów piłkarskich,
kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, mankiety, mantyle, mufki, narzutki na ramiona,
nauszniki, obuwie, ocieplacze, odzież, okucia metalowe do obuwia,
opaski na głowę, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski,
pelerynki, podeszwy butów, podkoszulki, podwiązki, pończochy,
pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, sandały, sari, sarongi, skarpetki, spódnice, spódnico spodenki, stroje plażowe, stroje
przeciwdeszczowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki, wyroby
pończosznicze, bluzy, bluzy z kapturem, T-shirty, koszulki, dresy.

(111) 297832
(220) 2016 01 21
(151) 2016 11 16
(441) 2016 04 25
(732) Gomulec Grzegorz, Krynica-Zdrój, PL.
(540) espinio Zaawansowana Fizjoterapia
(540)
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(210) 437458

(531) 01.01.01, 02.01.01, 02.01.04, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, gry elektroniczne, w tym bingo, gry hazardowe
i gry kasynowe, gry automatyczne, poker i gry karciane, gry losowe
i zakłady, 38 telekomunikacja, zapewnianie dostępu do platform sieciowych dla wielu użytkowników, umożliwiających dostęp do gier
elektronicznych, gier losowych i zakładów, informacji o grach hazardowych i zakładach, za pośrednictwem Internetu lub innych kanałów
sieciowych i komunikacyjnych, 41 rozrywka on-line lub nie on-line,
usługi w dziedzinie wyścigów, zakładów i zakładów sportowych, gier
losowych, zakładów, gry w bingo, gier hazardowych i gier kasynowych, gier automatycznych i gier karcianych, gier elektronicznych,
gier medialnych, turniejów, pokera i innych gier w karty, gier zręcznościowych, granych za pośrednictwem sieci komputerowych.
(111) 297834
(220) 2015 09 07
(151) 2016 11 09
(441) 2015 12 07
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) gratka
(540)

(210) 446644

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], informacja o działalności gospodarczej,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, uaktualnianie materiałów reklamowych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiałów reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie reklam prasowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, edycja tekstów, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], 40 sługi drukowania, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów
[wykroje, rysunki], druk sitowy, 41 komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, usługi reporterskie, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek
internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów,
instalacje oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, projektowanie systemów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe].

Nr 11/2017
(111) 297835
(220) 2015 10 22
(151) 2017 01 23
(441) 2016 02 01
(732) Lidl Stiftung & Co. KG,, .
(540) CODZIENNIE ŚWIEŻA RYBA W LIDLU
(540)
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(210) 448414

(111) 297840
(220) 2016 01 07
(210) 451093
(151) 2017 04 04
(441) 2016 04 11
(732) ZDZIŃSKI JANUSZ, Kraków, PL.
(540) MAT CORUND CM HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby, żywność produkowana z ryb, spożywcze owoce
morza, mięczaki oraz skorupiaki nieżywe, wymienione towary w postaci świeżej, konserwowanej oraz chłodzonej i mrożonej, gotowe
dania na bazie ryb i produktów rybnych oraz owoców morza, mięczaków i skorupiaków, sałatki na bazie ryb i produktów rybnych oraz
owoców morza.

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 35 sprzedaż dla osób trzecich w zakresie materiałów
ściernych, usługi importowo-eksportowe w zakresie materiałów
ściernych.

(111) 297836
(220) 2015 11 24
(210) 449641
(151) 2016 08 26
(441) 2016 02 29
(732) WOŁOSZUK ANNA KUNECKA JULIA KOROBCZAK PIOTR VERO
STILO LEATHER CENTRO SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) FURRINI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, teczki, imitacje skóry, kuferki, kufry podróżne, skóry, sportowe torby, torby na zakupy, parasolki, plecaki, portfele, torebki.
(111) 297837
(220) 2015 12 10
(151) 2016 09 30
(441) 2016 03 14
(732) UBYSZ PIOTR, Sosnowiec, PL.
(540) MultiLane spedycja
(540)

(210) 450291

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.03, 26.01.05
(510), (511) 39 transport, pośrednictwo w transporcie, usługi agencji
transportowych, spedycja, przewożenie ładunków.
(111) 297838
(220) 2015 12 10
(210) 450293
(151) 2016 09 30
(441) 2016 03 14
(732) UBYSZ PIOTR, Sosnowiec, PL.
(540) MULTILANE
(510), (511) 39 transport, pośrednictwo w transporcie, usługi agencji
transportowych, spedycja, przewożenie ładunków.
(111) 297839
(220) 2015 12 14
(210) 450455
(151) 2016 11 21
(441) 2016 03 14
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) NOCTIS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(111) 297841
(220) 2016 02 03
(151) 2016 11 14
(441) 2016 05 09
(732) PRIMUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) chwilówkomat.pl
(540)

(210) 451995

Kolor znaku: granatowy, niebieski, czerwony
(531) 17.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pożyczki, usługi dotyczące pożyczek: finansowanie
pożyczek, pożyczki pod zastaw, pożyczki hipoteczne, usługi finansowe, działalność finansowa, operacje finansowe, informacje finansowe, transakcje finansowe, wycena finansowa, doradztwo w sprawach finansowych, planowanie i zarządzanie finansowe, doradztwo
finansowe, analizy finansowe, usługi w zakresie badań finansowych,
informacje bankowe, bankowość, kredyty ratalne, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny, umowy kredytowe, umowy kredytowe
połączone ze sprzedażą ratalną, kredytowanie pod zastaw, obsługa
kart kred1owych, obsługa kart kredytowych i debetowych, agencje
badające zdolność kredytową [kredytowanie], agencje ściągania
wierzytelności, usługi w zakresie dochodzeń finansowych, doradztwo w zakresie długów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, informacje w sprawach ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, usługi finansowe
świadczone przez Internet.
(111) 297842
(220) 2016 02 03
(210) 451996
(151) 2016 11 14
(441) 2016 05 09
(732) PRIMUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) chwilówkomat
(510), (511) 36 pożyczki, usługi dotyczące pożyczek, finansowanie
pożyczek, pożyczki pod zastaw, pożyczki hipoteczne, usługi finansowe, działalność finansowa, operacje finansowe, informacje finansowe, transakcje finansowe, wycena finansowa, doradztwo w sprawach finansowych, planowanie i zarządzanie finansowe, doradztwo
finansowe, analizy finansowe, usługi w zakresie badań finansowych,
informacje bankowe, bankowość, kredyty ratalne, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny, umowy kredytowe, umowy kredytowe
połączone ze sprzedażą ratalną, kredytowanie pod zastaw, obsługa
kart kredytowych, obsługa kart kredytowych i debetowych, agencje badające zdolność kredytową [kredytowanie], agencje ściągania
wierzytelności, usługi w zakresie dochodzeń finansowych, doradztwo w zakresie długów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, informacje w sprawach ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, usługi finansowe
świadczone przez Internet.
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(111) 297843
(220) 2016 02 08
(210) 452120
(151) 2016 11 04
(441) 2016 05 09
(732) KONSPOL-HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL.
(540) Żarłaki
(510), (511) 29 parówki z kurczaka, wieprzowe, wędliny z kurczaka,
drobiowe, wieprzowe.
(111) 297844
(220) 2016 04 19
(210) 455125
(151) 2017 03 06
(441) 2016 10 24
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, PL.
(540) Mr. Froots
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe, wyroby
czekoladopodobne, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze, lizaki, cukierki, karmelki [cukierki], karmelki
twarde, karmelki nadziewane, ciastka, galaretki, lody, półprodukty
cukiernicze, żelki, batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, gumki rozpuszczalne.
(111) 297845
(220) 2016 04 25
(210) 455459
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) NEWBERG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Kraków, PL.
(540) FIREPOLTRON LIMITED
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 24.15.03
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, rozrachunkowość
finansowa, analizy finansowe, informacje finansowe, doradztwo finansowe, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe i konsultingowe,
gwarancje finansowe, 37 budownictwo, budowanie nieruchomości,
remont nieruchomości, konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych,
budowa nieruchomości komercyjnych, 42 analizy systemów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub programów, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie
projektów technicznych.
(111) 297846
(151) 2017 03 02

(220) 2016 04 27
(441) 2016 07 04

(210) 455670

Nr 11/2017

(732) Hong Kong Trade Development Council, Hongkong, .
(540) BELT and ROAD
(540)

Kolor znaku: niebieski, ziolony, biały
(531) 09.01.10, 27.05.01, 28.03.99, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dostarczanie informacji
o działalności gospodarczej i handlu, pomoc przy badaniach dotyczących działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
dostarczanie usługi pomocy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych w celu umożliwienia osobom trzecim znalezienia partnerów
do eksportu, zaopatrzenia, inwestycji, usług prawnych oraz profesjonalnych usług związanych z własnością intelektualną, organizowanie
i przeprowadzanie wystaw i targów, związanych z działalnością gospodarczą, handlem i biznesem, organizowanie i przeprowadzanie
pokazów handlowych, pokazy i wystawy towarów w celach promocyjnych, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
działalnością handlową, usługi w zakresie administracji biurowej
i usługi biurowe, usługi marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi agencyjne w zakresie organizowania
prezentacji osób w celach biznesowych, usługi agencyjne w zakresie
organizowania wizyt biznesowych na międzynarodowych rynkach,
wyceny handlowe, doradztwo biznesowe, badania biznesowe, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej, agencje
informacji handlowej, kompilacja informacji do komputerowych
baz danych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, komputerowe zarządzanie plikami, rozlepianie plakatów reklamowych, usługi public relations, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, agencje reklamowe, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, dostarczanie informacji statystycznych,
systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, reklamy telewizyjne, ogłoszenia telewizyjne, pokazy towarów,
bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomiczne prognozy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, badania marketingowe i badania rynku, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, udzielanie informacji w zakresie działalności
gospodarczej i handlu za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi zindywidualizowanej pomocy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.
(111) 297847
(220) 2016 06 13
(151) 2016 11 10
(441) 2016 07 18
(732) ORTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, PL.
(540) blue pellets
(540)

(210) 457810

Kolor znaku: granatowy, niebieski, ciemnoniebieski,
jasnoniebieski
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 brykiety materiałów palnych, brykiety drzewne, drewno opałowe, paliwo.
(111) 297848
(220) 2016 07 01
(210) 458491
(151) 2017 02 24
(441) 2016 10 24
(732) PLASTFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AGROBALE
(510), (511) 16 folie z tworzywa sztucznego dla celów przemysłowych, folie do pakowania, folie do pakowania dla przemysłu spożyw-
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czego, elektronicznego i farmaceutycznego, folie termokurczliwe,
folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza, folie z perforacją, wyroby z foli z tworzywa sztucznego, folie z tworzywa sztucznego do pakowania mrożonek, folie rozciągliwe z polietylenu, folie
poliamidowe, folie dwuwarstwowe do pakowania próżniowego,
worki, płachty, worki i woreczki na żywność, torby i torebki jednorazowe, torebki śniadaniowe, torby na śmieci, taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucznych, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, obwoluty na dokumenty z tworzywa sztucznego, kaptury
foliowe, 17 folie oraz taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw
sztucznych inne niż do pakowania, taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucznych do celów przemysłowych, folie z tworzyw
sztucznych dla celów rolniczych i ogrodniczych, folie do owijania
roślin, folie do sianokiszonki, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w przemyśle, folie antykorozyjne, worki i kaptury antykorozyjne,
folie malarskie, arkusze foliowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii dla przemysłu spożywczego, taśm przylepnych i samoprzylepnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem
Internetu tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, folii
przemysłowych, folii dla przemysłu spożywczego, taśm przylepnych
i samoprzylepnych.

(111) 297849
(220) 2016 08 11
(210) 460234
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) FORUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Polski Przedsiębiorca 2015 Gazety Polskiej Codziennie
(540)
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kacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe
i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań
dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 297851
(220) 2016 09 29
(210) 462111
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ Z serca fabryki Torcik piernikowy
w deserowej czekoladzie Nadzienie owocowe
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, brązowy, jasnobrązowy
(531) 03.07.01, 03.07.02, 03.07.17, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konkursów z uwzględnieniem zapowiedzi, relacji, konferencji, prowadzonych wyłącznie
dla celów promocji tych konkursów.
(111) 297850
(220) 2016 09 22
(210) 461823
(151) 2017 03 17
(441) 2016 11 21
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) strefa rodzica
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, 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 reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej
w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomuni-

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, jasnobrązowy,
jasnoczerwony, szary, srebrny, czarny, biały
(531) 02.01.04, 08.01.11, 02.09.01, 11.01.04, 08.01.19, 19.03.03,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
(111) 297852
(220) 2016 09 29
(210) 462112
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ Z serca fabryki Torcik piernikowy
w deserowej czekoladzie Kakaowo-orzeszkowy
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powszechnianie informacji handlowych, 38 dostarczanie informacji
komunikacyjnych, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji
za pomocą środków elektronicznych, usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych,
39 usługi w zakresie monitorowania towarów, udostępnianie danych
związanych z metodami transportu, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, skomputeryzowane planowanie
związane z transportem, informacja o składowaniu, usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi w zakresie ustalania położenia, wytyczanie trasy, informacja o transporcie.

(540)

(111) 297854
(220) 2016 09 29
(210) 462116
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ Z serca fabryki Pierniki nadziewane
w deserowej czekoladzie Smak morelowy
(540)

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, jasnobrązowy, jasnożółty,
szary, srebrny, czarny, biały
(531) 02.01.04, 02.09.01, 08.01.11, 08.01.19, 11.01.04, 19.03.03,
29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
(111) 297853
(220) 2016 09 29
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) ELTCRAC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) DSDi
(540)

(210) 462113

Kolor znaku: czerwony, czarny, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze, czujniki i detektory, elektroniczne znaczniki, elektroniczne etykietki na towarach,
elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów, elektroniczne
urządzenia nawigacyjne, elektroniczne wykrywacze obiektów, elektroniczny sprzęt do śledzenia obiektów, mechanizmy kontroli dostępu, oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania
informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, przyrządy do wskazywania kierunku, przyrządy
do wskazywania temperatury, urządzenia do monitorowania, urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, urządzenia numeryczne wskazujące położenie, 35 gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, kompilacja danych dla osób trzecich, tworzenie komputerowych baz danych, usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz
sprzedawców detalicznych, skomputeryzowana kompilacja rejestrów kontroli spisu inwentarza, dostarczanie skomputeryzowanych
informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, usługi informacyjne
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, informacja
handlowa, usługi lokalizacji zapasów w oparciu o bazy danych, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, dostarczanie informacji marketingowych, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, roz-

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, jasnobrązowy,
ciemnożółty, szary, srebrny, czarny, biały
(531) 08.01.10, 11.01.02, 19.03.25, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
(111) 297855
(220) 2016 09 29
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) JOŃCZYK KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) kie KLUB INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
(540)

(210) 462121

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 01.01.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public
relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów,
edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynaj-
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mowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne,
radiowa reklama, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla prowadzenia biur, obsługa administracyjna firm na zlecenie, sekretarskie usługi, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, poszukiwania
w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, fotokopiowanie,
maszynopisanie, wynajem fotokopiarek, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, oferowanie w mediach produktów dla handlu
detalicznego, importowo-eksportowe agencje, usługi impresariów
w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, fakturowanie, księgowość, rachunkowość, agencje informacji handlowej, outsourcing jako doradztwo handlowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe,
handlowe wyceny, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy usługi w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu
do działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach
komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych
dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznym, badania
marketingowe, badania rynku, opinie i sondaże, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, sprzedaż czasopism jako periodyków,
gazet, magazynów, 41 kształcenie praktyczne w formie pokazów,
kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi nauczania
w zakresie oświaty, edukacja na wyższych uczelniach, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi trenerskie, usługi rozrywkowe w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane z dyskotekami, usługi klubów zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń
fizycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, fotografia, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja przedstawień teatralnych,
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych,
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, usługi poka-
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zów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi reporterskie,
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi studia filmowego,
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wynajem
urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wynajem odbiorników radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wynajem
urządzeń do gier, 42 realizowanie projektów jako usługi projektowania inne niż projektowanie związane z reklamą, marketingiem oraz
inne niż projektowanie ogrodów, usługi komputerowe, w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych
użytkowników, w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia
w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, w tym hosting
obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania
i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe w postaci
stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub
określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo,
obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz transfer
i współdzielenie takich informacji między wieloma obiektami online,
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania,
przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo,
obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usługi dostawcy
aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie,
umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi
sieci technologicznej online umożliwiającej użytkownikom transfer
danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie danych o swojej tożsamości wielu obiektom online i między wieloma obiektami online,
dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie sieci kontaktów
społecznych i biznesowych z indeksów i baz danych z możliwością
przeszukiwania, zawierających informacje, w tym teksty, dokumenty
elektroniczne, bazy danych, grafiki, media elektroniczne, obrazy fotograficzne i informacje audio oraz wizualne w sieciach komputerowych
i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące
oprogramowanie do wysyłania powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania użytkownikom dokonywania elektronicznych
transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do użytku w zarządzaniu, mierzeniu oraz prezentowaniu reklam osób trzecich, dostawca usług aplikacyjnych
obejmujących interfejs programowania aplikacji (API) w celu zarządzania, śledzenia, tworzenia sprawozdań i mierzenia w zakresie planowania medialnego, nabywania medialnego oraz reklamowania
osób trzecich, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do użytku w projektowaniu reklamowych i marketingowych kampanii online i zarządzaniu nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania,
umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych urządzeń, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
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internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, konwersja danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania naukowe, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi graficzne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe.

(111) 297856
(220) 2016 09 29
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) JOŃCZYK KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) magazyn ludzi biznesu przedsiębiorcy a eu
(540)

(210) 462122

Kolor znaku: czarny, biały, ciemnożółty, ciemnoczerwony
(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 czasopisma jako periodyki, gazety, magazyny,
35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations,
agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne,
radiowa reklama, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla prowadzenia biur, obsługa administracyjna firm na zlecenie, sekretarskie usługi, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, poszukiwania
w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, fotokopiowanie,
maszynopisanie, wynajem fotokopiarek, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, oferowanie w mediach produktów dla handlu
detalicznego, importowo-eksportowe agencje, usługi impresariów
w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, fakturowanie, księgowość, rachunkowość, agencje informacji handlowej, outsourcing jako doradztwo handlowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe,
handlowe wyceny, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy usługi w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu
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do działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach
komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych
dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznym, badania
marketingowe, badania rynku, opinie i sondaże, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, sprzedaż czasopism jako periodyków,
gazet, magazynów, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, zarządzanie finansami, informacja finansowa, informacja o ubezpieczeniach,
informacje bankowe, bankowość on-line, operacje finansowe, usługi
finansowe, monetarne, usługi zabezpieczające fundusze, usługi
w zakresie doradztwa, koordynacji i nadzoru w sprawach finansowych, usługi audytorskie, doradztwo finansowe dotyczące podatków, doradztwo w dziedzinie oceny i zarządzania ryzykiem finansowym, biura informacji kredytowej, agencje badające zdolność
kredytową, faktoring, pośrednictwo giełdowe, usługi powiernicze,
inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałowe, operacje: bankowe, finansowe, walutowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, operacje rozrachunkowości finansowej, transakcje finansowe, wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość], sporządzanie sprawozdań finansowych, ekspertyzy do celów podatkowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, doradztwo podczas kontroli podatkowej i skarbowej, przegląd podatkowy, leasing, finanse korporacyjne, w tym pomoc przy
due dilligence, zarządzanie transakcjami i wycena transakcji, usługi
aktuarialne, usługi związane z niewypłacalnością, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych
usług, depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zarządzanie finansowe
płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, sponsorowanie finansowe, 41 kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi nauczania
w zakresie oświaty, edukacja na wyższych uczelniach, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi trenerskie, usługi rozrywkowe w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane z dyskotekami, usługi klubów zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń
fizycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, fotografia, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja przedstawień teatralnych,
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych,
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi reporterskie,
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi studia filmowego,
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wynajem
urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypo-
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życzanie dekoracji teatralnych, wynajem odbiorników radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wynajem
urządzeń do gier, 42 realizowanie projektów jako usługi projektowania inne niż projektowanie związane z reklamą, marketingiem oraz
inne niż projektowanie ogrodów, usługi komputerowe, w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych
użytkowników, w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia
w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, w tym hosting
obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania
i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe w postaci
stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub
określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo,
obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz transfer
i współdzielenie takich informacji między wieloma obiektami online,
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania,
przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo,
obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usługi dostawcy
aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie,
umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi
sieci technologicznej online umożliwiającej użytkownikom transfer
danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie danych o swojej tożsamości wielu obiektom online i między wieloma obiektami online,
dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie sieci kontaktów
społecznych i biznesowych z indeksów i baz danych z możliwością
przeszukiwania, zawierających informacje, w tym teksty, dokumenty
elektroniczne, bazy danych, grafiki, media elektroniczne, obrazy fotograficzne i informacje audio oraz wizualne w sieciach komputerowych
i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące
oprogramowanie do wysyłania powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania użytkownikom dokonywania elektronicznych
transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
online nie do pobrania do użytku w zarządzaniu, mierzeniu oraz prezentowaniu reklam osób trzecich, dostawca usług aplikacyjnych
obejmujących interfejs programowania aplikacji (API) w celu zarządzania, śledzenia, tworzenia sprawozdań i mierzenia w zakresie planowania medialnego, nabywania medialnego oraz reklamowania
osób trzecich, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do użytku w projektowaniu reklamowych i marketingowych kampanii online i zarządzaniu nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania,
umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych urządzeń, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, konwersja danych i programów komputerowych inna niż
konwersja fizyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych kom-
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puterowych, powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie
serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania naukowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
usługi graficzne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe.

(111) 297857
(220) 2016 09 29
(151) 2017 04 14
(441) 2016 12 19
(732) PERCHEL SEBASTIAN, Warszawa, PL.
(540) goodplant
(540)

(210) 462123

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, zielony, fioletowy,
ciemnoróżowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki w tym: balsamy inne niż do celów medycznych, błyszczyki do ust, maseczki kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, kremy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, mleczko
oczyszczające od celów kosmetycznych, preparaty do mycia, mydła
i mydełka, mydła dezodoryzujące, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odżywki do włosów, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, suche szampony, szampony, środki do czyszczenia zębów, toniki kosmetyczne, talk
kosmetyczny, produkty perfumeryjne, perfumy, płyny do pielęgnacji
włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, dezynfekujące mydła, dezodoryzujące mydła, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele do masażu inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, produkty
toaletowe, zestawy kosmetyków, barwniki do celów kosmetycznych,
bazy do perfum kwiatowych, środki przeciwpotne, olejki aromatyczne, esencje, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, kadzidełka, woda
kolońska, preparaty kosmetyczne do odchudzania, odświeżacze
do ust w aerozolu, paski do odświeżania oddechu, oleje czyszczące,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki toaletowe, środki odświeżające powietrze zapachowe, tłuszcze
do celów kosmetycznych, toaletowe olejki, środki do zmiękczania
tkanin, preparaty do czyszczenia, detergenty inne niż używane
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
5 suplementy diety zawierające alginiany, antyseptyki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, herbata dla astmatyków, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, balsamy
do celów leczniczych, odżywcze suplementy diety, lecznicze oleje,
bandaże higieniczne, beztytoniowe papierosy do celów leczniczych,
preparaty białkowe do celów medycznych, białkowe suplementy
diety, biologiczne preparaty do celów medycznych, błonnik pokarmowy, bransolety do celów leczniczych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznym, cukiernicze wyroby do celów leczniczych, detergenty do celów medycznych, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymatyczne preparaty do celów medycznych, suplementy
diety zawierające enzymy, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, farmaceutyczne preparaty, eukaliptus
do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych,
estry do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych,
gorczyca do celów farmaceutycznych, gorczycowy olej do celów
leczniczych, herbata lecznicza, jalapa wilec przeczyszczający, jujuba
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lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, suplementy diety zawierające kazeinę, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, kompresy, olejek z kopru do celów leczniczych,
koper włoski do celów leczniczych, korzenie lekarskie, kora do celów
farmaceutycznych, laktoza do celów farmaceutycznych, suplementy
diety zawierające lecytynę, lecznicze napoje, lecznicze zioła, lecznicze napary [nalewki], maści do celów farmaceutycznych, mazidła,
środki przeciw migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi, mineralne suplementy diety, nalewki do celów leczniczych, napoje
lecznicze, napary [nalewki] do celów leczniczych, nasenne środki,
oczyszczające środki, zioła do palenia dla celów leczniczych, plastry
do celów medycznych, przeciwbólowe środki, suplementy diety zawierające siemię lniane, sole do kąpieli mineralnych, syropy do użytku farmaceutycznego, uspokajające środki, witaminowe preparaty,
wzmacniające leki, wywary do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, 22 konopie, pasy z konopi, łyko, materiały tekstylne [włókna surowe], tekstylia nieprzetworzone włókna, włókna tekstylne, 29 oleje
jadalne, olej kostny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny,
olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej
z siemienia lnianego spożywczy, olej z orzechów palmowych [żywność], tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tłuszcz kokosowy, alginiany do celów spożywczych, białko do celów
kulinarnych, enzymy mlekowe do celów spożywczych, kukurydziany
olej, lecytyna spożywcza, mleko albuminowe, mleko migdałowe
do celów kulinarnych, mleko proteinowe, mleko ryżowe [substytut
mleka], mleko sojowe [namiastka mleka], mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, napoje mleczne z przewagą mleka, nasiona spożywcze, oliwki konserwowane, pektyna do celów spożywczych, pestki słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane, pomidory sok
do celów kulinarnych, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, rodzynki, pyłki kwiatowe jako żywność, roślinne soki do gotowania, sałatki owocowe, sałatki warzywne, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana
spożywcza, soki roślinne do gotowania, tahini [pasta z ziarna sezamowego], pasty zawierające tłuszcz do kanapek, tofu, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa
w puszkach, wiórki kokosowe, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, ziemniaczane chipsy, ziemniaczane chrupki, ziemniaczane płatki, składniki do sporządzania zup, zupy jarzynowe przetwory,
35 informacja o działalności gospodarczej oraz pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, pomoc w działalności gospodarczej i jej prowadzeniu,
zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo dotyczące organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, 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 zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, audyt gospodarczy, wyceny handlowe, wywiad gospodarczy, doradztwo handlowe, prognozy ekonomiczne, analiza kosztów, badanie
opinii publicznej, badania i analizy rynku, zestawienia statystyczne,
promocja sprzedaży dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie i oferowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, usługi sekretarskie, fakturowanie, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, reklama, agencja reklamowa, przegląd prasy, doręczanie
gazet osobom trzecim, usługi, edycja i obróbka tekstów w szczególności tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów i tekstów
sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych w tym ulotek,
prospektów, druków, próbek, materiałów i ogłoszeń reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklamy bilbordowe, reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie reklam
prasowych, produkcja filmów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego we wszyst-
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kich środkach przekazu, prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem tablic reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
impresariat w działalności artystycznej, usługi projektowe w zakresie
reklamy, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, marketing
i badania marketingowe, public relations, budowanie świadomości
marki (branding), definiowanie celów komunikacyjnych firm, opracowywanie strategii komunikacji firm, telemarketing, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, sprzedaż w tym sprzedaż
online oraz poprzez centrale telefoniczne (call center) takich produktów jak: kosmetyki w tym: balsamy inne niż do celów medycznych,
błyszczyki do ust, maseczki kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, kremy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, preparaty do mycia, mydła i mydełka,
mydła dezodoryzujące, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odżywki do włosów, pomady do celów
kosmetycznych, preparaty do opalania, suche szampony, szampony,
środki do czyszczenia zębów, toniki kosmetyczne, talk kosmetyczny,
produkty perfumeryjne, perfumy, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, chusteczki nasączone
płynami kosmetycznymi, dezynfekujące mydła, dezodoryzujące mydła, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele
do masażu inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, produkty toaletowe, zestawy
kosmetyków, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum
kwiatowych, środki przeciwpotne, olejki aromatyczne, esencje, esencje eteryczne, esencjonalne olejki esencjonalne, kadzidełka, woda
kolońska, preparaty kosmetyczne do odchudzania, odświeżacze
do ust w aerozolu, paski do odświeżania oddechu, oleje czyszczące,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki toaletowe, środki odświeżające powietrze zapachowe, tłuszcze
do celów kosmetycznych, toaletowe olejki, środki do zmiękczania
tkanin, preparaty do czyszczenia, detergenty inne niż używane
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, suplementy diety zawierające alginiany, antyseptyki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, herbata dla astmatyków, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, balsamy
do celów leczniczych, odżywcze suplementy diety, lecznicze oleje,
bandaże higieniczne, beztytoniowe papierosy do celów leczniczych,
preparaty białkowe do celów medycznych, białkowe suplementy
diety, biologiczne preparaty do celów medycznych, błonnik pokarmowy, bransolety do celów leczniczych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznym, cukiernicze wyroby do celów leczniczych, detergenty do celów medycznych, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymatyczne preparaty do celów medycznych, suplementy
diety zawierające enzymy, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, farmaceutyczne preparaty, eukaliptus
do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych,
estry do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych,
gorczyca do celów farmaceutycznych, gorczycowy olej do celów
leczniczych, herbata lecznicza, jalapa wilec przeczyszczający, jujuba
lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, suplementy diety zawierające kazeinę, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, kompresy, olejek z kopru do celów leczniczych,
koper włoski do celów leczniczych, korzenie lekarskie, kora do celów
farmaceutycznych, laktoza do celów farmaceutycznych, suplementy
diety zawierające lecytynę, lecznicze napoje, lecznicze zioła, lecznicze napary [nalewki], maści do celów farmaceutycznych, mazidła,
środki przeciw migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi, mineralne suplementy diety, nalewki do celów leczniczych, napoje
lecznicze, napary [nalewki] do celów leczniczych, nasenne środki,
oczyszczające środki, zioła do palenia dla celów leczniczych, plastry
do celów medycznych, przeciwbólowe środki, suplementy diety zawierające siemię lniane, sole do kąpieli mineralnych, syropy do użyt-
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ku farmaceutycznego, uspokajające środki, witaminowe preparaty,
wzmacniające leki, wywary do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, konopie, pasy z konopi, łyko, materiały tekstylne [włókna surowe], tekstylia nieprzetworzone włókna, włókna tekstylne, oleje jadalne, olej kostny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej
słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej
z siemienia lnianego spożywczy, olej z orzechów palmowych [żywność], tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tłuszcz kokosowy, alginiany do celów spożywczych, białko do celów
kulinarnych, enzymy mlekowe do celów spożywczych, kukurydziany
olej, lecytyna spożywcza, mleko albuminowe, mleko migdałowe
do celów kulinarnych, mleko proteinowe, mleko ryżowe [substytut
mleka], mleko sojowe [namiastka mleka], mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, napoje mleczne z przewagą mleka, nasiona spożywcze, oliwki konserwowane, pektyna do celów spożywczych, pestki słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane, pomidory sok
do celów kulinarnych, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, rodzynki, pyłki kwiatowe jako żywność, roślinne soki do gotowania, sałatki owocowe, sałatki warzywne, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana
spożywcza, soki roślinne do gotowania, tahini [pasta z ziarna sezamowego], pasty zawierające tłuszcz do kanapek, tofu, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa
w puszkach, wiórki kokosowe, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, ziemniaczane chipsy, ziemniaczane chrupki, ziemniaczane płatki, składniki do sporządzania zup, zupy jarzynowe przetwory,
sprzedaż takich produktów jak: wyroby tytoniowe, wody mineralne
i gazowane, napoje i soki owocowe, piwo, napoje alkoholowe.

(111) 297858
(220) 2016 09 29
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) PERCHEL SEBASTIAN, Warszawa, PL.
(540) SatiCann
(540)

(210) 462124

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnożółty, zielony, fioletowy,
ciemnoróżowy, niebieski, jasnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty witaminowe, preparaty z minerałami, suplementy diety oraz żywność dla celów medycznych, suplementy diety
zawierające alginiany, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, tabletki zmniejszające apetyt, herbata dla astmatyków, podłoża dla bakteriologicznych
kultur, balsamiczne i aromatyczne preparaty do celów leczniczych,
białko i artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych,
białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, estry z celulozy
do celów farmaceutycznych, kora chinowa do celów leczniczych, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, cukier mlekowy do celów
farmaceutycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, enzymy do celów
farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus
do celów farmaceutycznych, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, gliceryna do celów medycznych, octan glinu do celów
farmaceutycznych, suplementy diety zawierające glukozę, herbata
lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, koper włoski do celów
leczniczych, korzenie lekarskie, kurara, suplementy diety zawierające
lecytynę, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, lecznicze
napary i nalewki, leki pomocnicze i wspierające, mączka rybna do celów farmaceutycznych, mąka do celów farmaceutycznych, mentol,
mięta do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla
ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety, sole mineralne, mineralne wody, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, mleko
migdałowe do celów farmaceutycznych, kora z myrobalan do celów
farmaceutycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów
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leczniczych, napoje lecznicze, octany do celów farmaceutycznych,
preparaty medyczne do odchudzania, tabletki wspomagające odchudzanie, suplementy diety zawierające olej lniany, oleje lecznicze,
pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, suplementy diety
zawierające propolis, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych,
siemię lniane do celów farmaceutycznych, mleko słodowe do celów
leczniczych, tabletki do celów farmaceutycznych, tran, uspokajające
środki, witaminowe preparaty, wywary do celów farmaceutycznych,
zioła lecznicze, 35 działalność gospodarcza, informacja o działalności
gospodarczej oraz pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w działalności gospodarczej i jej prowadzeniu, zarządzanie działalnością
gospodarczą, doradztwo dotyczące organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością
gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, wyceny
handlowe, wywiad gospodarczy, doradztwo handlowe, prognozy
ekonomiczne, analiza kosztów, badanie opinii publicznej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, promocja sprzedaży dla osób trzecich
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi sekretarskie, fakturowanie, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, reklama, usługi,
edycja i obróbka tekstów w szczególności tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, projektowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów
reklamowych w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, materiałów
i ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklamy
korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklamy
bilbordowe, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie reklam prasowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem tablic reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, transkrypcja formy wiadomości
i komunikatów, marketing i badania marketingowe, public relations,
budowanie świadomości marki (branding), definiowanie celów komunikacyjnych firm, opracowywanie strategii komunikacji firm, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
sortowanie danych w bazach komputerowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sprzedaż w tym sprzedaż online oraz
poprzez centrale telefoniczne (call center) takich produktów jak: preparaty witaminowe, preparaty z minerałami, suplementy diety oraz
żywność dla celów medycznych, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, usługi i nadzór w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 297859
(220) 2016 09 29
(210) 462130
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) BLUE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BLUE INVESTMENT GROUP
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 03.09.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe, badania
finansowe, informacje finansowe, usługi doradcze w zakresie inwestycji finansowych, operacje finansowe, analizy finansowe, usługi
doradcze w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi nabywania nieruchomości i aktywów, usługi doradcze w zakresie inwestycji w nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, inwestycje majątkowe
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w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, planowanie
inwestycji w nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości
i aktywów, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, faktoring
wierzytelności, usługi inwestorskie w nieruchomości i inne aktywa,
finansowanie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości
jako usługi finansowe, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie
nieruchomości i aktywów, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, inwestowanie
kapitału w nieruchomości, pośrednictwo w zakresie nieruchomości,
oszacowanie majątku nieruchomego, usługi badawcze dotyczące
nabywania nieruchomości i aktywów, usługi konsultacyjne dotyczące nabywania nieruchomości i aktywów, usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości jako usługi finansowe, wycena
i zarządzanie nieruchomościami.

(111) 297860
(220) 2016 09 29
(210) 462132
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) KACZMARCZYK WOJCIECH FERMA DROBIU EKO 2010,
Warszawa, PL.
(540) MazoViaFarm DOSKONAŁOŚĆ W HODOWLI
(540)
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moniada, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe bezalkoholowe, nektary owocowe,
bezalkoholowe, owoce soki, owocowe nektary, bezalkoholowe, piwo,
piwo słodowe, soki owocowe, soki warzywne-napoje, sorbety-napoje,
stołowa woda-, syropy do napojów, woda-napoje, woda gazowana,
woda mineralna-napoje, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, salony gier, informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, konkursy-organizowanie-edukacyjna lub rozrywka, kształcenie praktyczne-pokazy, nocne kluby, organizowanie i prowadzenia
warsztatów-szkolenia, organizowanie i prowadzenie seminariów, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi obozów wakacyjnych-rozrywka,
43 restauracje, restauracje samoobsługowe, kafeterie, hotele, barowe
usługi, stołówki, pensjonaty, noclegi, motele, domy turystyczne, kawiarnie.

(111) 297862
(220) 2016 09 29
(210) 462146
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) NOWACKI MACIEJ INTRA, Swarzędz, PL.
(540) Leszek piwo jasne pasteryzowane warzone według
tradycyjnej receptury żninskiej
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, grafitowy
(531) 03.07.03, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 jaja, jaja suszone, jaja spożywcze i jaja konsumpcyjne w szczególności jaja kurze, jaja indycze, jaja przepiórcze, jaja
gęsie, jaja kacze, stuletnie jaja, jaja mrożone, jaja marynowane, jaja
przetworzone, jaja w proszku, jaja ślimacze jadalne, jaja po szkocku,
jaja w stanie płynnym, jaja ptasie i produkty z jaj, żółtka jaj, białka
jaj, masy jajeczne, drób, mięso drobiowe, wyroby z drobiu, 31 drób
do celów hodowlanych, ptaki hodowlane rozpłodowe, zwierzęta
hodowlane do reprodukcji, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, karmy i pasze dla zwierząt, kury, gęsi, kaczki, indyki, przepiórki,
kurczęta, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamy
i promocji: jaj i produktów z jaj, drobiu, hodowli zwierząt, ferm, zwierząt hodowlanych, kurcząt, kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek,
39 transport, pakowanie, konfekcjonowanie, składowanie i magazynowanie jaj i opakowań do jaj, zwierząt, drobiu, 44 hodowla zwierząt,
hodowla koni czystej krwi: wypożyczanie hodowlanych zwierząt gospodarskich, doradztwo związane z hodowlą zwierząt, doradztwo
techniczne w dziedzinie żywienia i hodowli ryb, krewetek i innych
hodowlanych organizmów morskich.

(111) 297863
(220) 2016 09 30
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) J.J. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) KREMLOWSKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 462162

(111) 297861
(220) 2016 09 29
(151) 2017 04 13
(441) 2016 12 19
(732) BASSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HOSTEL CENTRUM WARSAW
(540)

(111) 297864
(220) 2016 09 30
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) PUBLICMUSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Publicmusic
(540)

(210) 462163

(210) 462142

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 07.01.08, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, imbirowe piwo, jabłkowy sok,
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy-napoje bezalkoholowe, le-

Kolor znaku: ciemnozłoty, złoty, srebrny, niebieski, biały, czarny,
czerwony
(531) 23.01.01, 26.01.02, 27.05.01, 07.01.01, 29.01.15, 24.01.05,
24.01.11, 25.01.05, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 32 piwo.

Kolor znaku: różowy, fioletowy, biały, szary
(531) 13.01.17, 16.01.25, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa (ładowalna) dostarczona z Internetu, muzyka cyfrowa
do pobrania dostarczona z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania
dostarczana z witryn internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwa-
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lone na nośnikach, 41 dostarczanie rozrywki drogą radiową, koncerty muzyczne, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie
rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie spotkań z dziedziny
rozrywki, rozrywka muzyczna, rozrywka na żywo, rozrywka z udziałem
muzyki, usługi rozrywkowe w zakresie muzyki, zapewnianie muzyki
na żywo, produkcja muzyczna, 45 prawne administrowanie licencjami.

(111) 297865
(220) 2016 09 30
(210) 462164
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) BIURO PLUS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) SELVIE
(510), (511) 16 materiały papiernicze: papier maszynowy, papier kserograficzny, składanka komputerowa, wizytówki i etykiety, kartony i papiery ozdobne, kalka, kalka kreślarska, kalka ołówkowa i maszynowa,
materiały do druku wielkoformatowego, kleje do celów domowych lub
do papieru oraz materiałów piśmiennych, bloki do flipchartów, etykiety
samoprzylepne, galanteria biurowa: dziurkacze, dziurkacze z możliwością zszywania, zszywacze, rozszywacie, zszywki, spinacze biurowe,
pinezki, gumki, gumki recepturki i zawieszki do kluczy, nożyczki, taśmy klejące, podajniki do taśm biurowych i pakowania, taśmy pakowe
i specjalistyczne, sznurek i folia stretch, kleje, nawilżacze do palców, datowniki, stemple, numeratory, poduszki i tusze do stempli, przyborniki
biurowe, zestawy biurkowe, podkłady na biurko, podkłady do pisania,
wizytowanymi, linijki, taśmy biurowe, klipy do papieru, magnesy samoprzylepne, identyfikatory osobiste, artykuły biurowe: w tym wszystkie
typy przyborów do pisania, malowania rysowania, szkicowania, uwydatniania kolorem markery i wkłady do nich kulkowe markery i wkłady do nich, korektory, ołówki, automatyczne ołówki i wkłady do nich,
długopisy, cienkopisy i wkłady do nich, zakreślacze, wymazywacze,
flamastry, pióra, pióra wieczne i naboje z atramentem, kasetki na: pieczątki, pieniądze, podpórki do książek, galanteria papiernicza i skórzana: zeszyty i bruliony, kołonotatniki, skorowidze, bloki biurowe, wkłady
do segregatorów, kostki do notowania, notesy samoprzylepne, indeksy,
indeksy samoprzylepne, druki akcydensowe, koperty, teczki i aktówki
do dokumentów, nesesery, zakładki indeksujące, artykuły i materiały
do przechowywania dokumentów: segregatory, koszulki, ofertówki, albumy ofertowe, przekładki do segregatorów, skoroszyty, mechanizmy
skoroszytowe, galanteria z białej tektury, teczki do dokumentów, teczki
kartonowe i PCV, pojemniki na teczki zawieszane, pojemniki na kartoteki, tacki na dokumenty, półki na dokumenty, moduły archiwizacyjne,
pojemniki na katalogi i czasopisma, systemy archiwizacyjne, grzbiety
i okładki do bindowania, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni tradycyjnych, wysyłkowych oraz za pośrednictwem Internetu dla towarów
w postaci usług pośrednictwa handlowego obejmujących: materiały
papiernicze: papier maszynowy, papier kserograficzny, składanka komputerowa, wizytówki i etykiety, kartony i papiery ozdobne, kalka, kalka
kreślarska, kalka ołówkowa i maszynowa, materiały do druku wielkoformatowego, kleje do celów domowych lub do papieru oraz materiałów
piśmiennych, bloki do flipchartów, etykiety samoprzylepne, galanterię
biurową: dziurkacze, dziurkacze z możliwością zszywania, zszywacze,
rozszywacie, zszywki, spinacze biurowe, pinezki, gumki, gumki recepturki i zawieszki do kluczy, nożyczki, taśmy klejące, podajniki do taśm
biurowych i pakowania, taśmy pakowe i specjalistyczne, sznurek i folia
stretch, kleje, nawilżacze do palców, datowniki, stemple, numeratory,
poduszki i tusze do stempli, przyborniki biurowe, zestawy biurkowe,
podkłady na biurko, podkłady do pisania, wizytowanymi, linijki, taśmy
biurowe, klipy do papieru, magnesy samoprzylepne, gąbki do tablic,
identyfikatory osobiste, artykuły biurowe: w tym wszystkie typy przyborów do pisania, malowania rysowania, szkicowania, uwydatniania
kolorem markery i wkłady do nich kulkowe markery i wkłady do nich,
korektory, ołówki, automatyczne ołówki i wkłady do nich, długopisy,
cienkopisy i wkłady do nich, zakreślacze, wymazywacze, flamastry,
pióra, pióra wieczne i naboje z atramentem, galanterię papiernicza
i skórzana: zeszyty i bruliony, kołonotatniki, skorowidze, bloki biurowe,
wkłady do segregatorów, kostki do notowania, notesy samoprzylepne,
indeksy, indeksy samoprzylepne, druki akcydensowe, koperty, teczki
i aktówki, nesesery, artykuły i materiały do przechowywania dokumentów: segregatory, koszulki, ofertówki, albumy ofertowe, przekładki
do segregatorów, skoroszyty, mechanizmy skoroszytowe, galanteria
z białej tektury, teczki do dokumentów, teczki kartonowe i PCV, pojemniki na teczki zawieszane, pojemniki na kartoteki, tacki na dokumenty,
półki na dokumenty, moduły archiwizacyjne, pojemniki na katalogi
i czasopisma, systemy archiwizacyjne, grzbiety i okładki do bindowania, grzbiety i obwoluty wsuwane, artykuły wyposażenia biura: maty
antypoślizgowe, zegary ścienne, lampy, lampki nabiurkowe, identyfika-
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tory do kluczy, kasetki na pieniądze, podnóżki, podpórki, artykuły spożywcze i higieniczne, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego,
termosy, dzbanki, ekspresy do kawy, akcesoria AGD, apteczki, czajniki,
ekspresy do kawy, filtry do kawy, kosze, wiadra, sprzęt oświetleniowy
i akcesoria, sprzęt do sprzątania, naczynia jednorazowe, sprzęt telekomunikacyjny, aparaty telefoniczne, telegrafy, telekopiarki, dalekopisy, telefaksy, rzutniki, programy komputerowe, wyroby skórzane
i skóropodobne, akcesoria komputerowe, urządzenia do nagrywania,
transmisji albo reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki
danych, płyty, kasety, taśmy audio i video, nośniki informacji, płyty CD,
płyty DVD, dyski optyczne, karty pamięci, pen drive’y, dyskietki, maszyny liczące, kalkulatory, kopiarki i akcesoria do nich, sprzęt przetwarzający dane, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, systemy operacyjne,
oprogramowanie sieciowe, mikroprocesory, czytniki, komputerowe
urządzenia peryferyjne, drukarki, modemy, skanery, urządzenia faksujące, odbiorniki radiowe, sprzęt audio-video, telewizory, monitory, kamery, karty magnetyczne i inteligentne, głośniki, D/D, głośniki, sprzęt
telekomunikacyjny, pagery, telefony, telefony komórkowe, akcesoria
do nich, materiały szkoleniowe I instruktażowe, druki akcydensowe,
ulotki, broszury, kalendarze, materiały z tworzyw sztucznych i papieru
do pakowania (reklamówki), artykuły i sprzęt BHP, sprzedaż hurtowa
realizowana na zlecenie osób trzecich.

(111) 297866
(220) 2016 09 30
(210) 462168
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) SINIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) nida Expert
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 płyty gipsowo-kartonowe.
(111) 297867
(220) 2016 09 30
(210) 462176
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) MORZYWOŁEK JÓZEF, Łukowica, PL.
(540) ”MUZEUM ŚLIWOWICY ŁĄCKIEJ”
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole wysokoprocentowe.
(111) 297868
(220) 2016 09 30
(210) 462188
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) SWISSPORT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bilety Lotnicze-24
(540)

Kolor znaku: niebieski, błękitny, granatowy, czerwony, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.05.01, 01.05.12, 27.07.01, 18.05.01
(510), (511) 35 reklama, reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama i usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama w Internecie
dla osób trzecich, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, usługi
marketingowe, udostępnianie raportów marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, promocja sprzedaży, usługi zarządzania
sprzedażą, usługi w zakresie promocji sprzedaży, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, 36 usługi
ubezpieczeniowe odnoszące się do odwołanych rezerwacji urlopowych, ubezpieczenia, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia lotnicze, usługi ubezpieczeniowe, 39 rezerwacja transportu, rezerwowanie
podróży, rezerwowanie transportu, rezerwacja biletów lotniczych,
rezerwacja wypożyczanych samochodów, rezerwowanie transportu
powietrznego, usługi rezerwowania podróży, rezerwowanie miejsc
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podróżnych, rezerwowanie siedzeń podróżnych, usługi rezerwacji
biletów lotniczych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi
rezerwacji podróży lotniczych, rezerwacja samochodów do wynajęcia, rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc dla podróżnych,
rezerwacja miejsc na podróż, organizacja i rezerwacja podróży, organizacja i rezerwacja wypraw, usługi agencji rezerwującej podróże,
organizacja i rezerwowanie wycieczek, usługi w zakresie rezerwacji
wycieczek, usługi rezerwacji wczasów i podróży, rezerwacja miejsc
na transport powietrzny, usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi
rezerwacji biletów na podróż, usługi rezerwacji w zakresie transportu,
usługi rezerwacji w zakresie wycieczek, rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, rezerwacja
miejsc na podróż samolotem, usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, usługi w zakresie rezerwowania podróży, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, organizowanie i rezerwowanie wycieczek jednodniowych,
usługi w zakresie rezerwacji biletów lotniczych, usługi rezerwacji w zakresie transportu powietrznego, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu
samochodów, skomputeryzowane usług’ w zakresie rezerwacji podróży, skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, udzielanie
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą
środków elektronicznych, udzielanie informacji na temat rezerwacji
podróży biznesowvch za pośrednictwem Internetu, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport,
planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże
i wycieczki, usługi agencyjne w zakresie rezerwacji miejsc na podróż,
usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, 43 rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja pokoi, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania
hotelowego, usługi rezerwacji pokojów, rezerwacja miejsc w hotelach,
rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwowanie pokojów dla
podróżnych, usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, rezerwacja hotelowa
na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji online dotyczących
rezerwacji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego
za pośrednictwem Internetu, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji
zakwaterowania na czas wakacji, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi agencji podróży w zakresie
dokonywania rezerwacji hotelowych.

(111) 297869
(220) 2016 09 30
(210) 462191
(151) 2017 04 07
(441) 2016 11 21
(732) PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Lesznowola, PL.
(540) PROFIT-STAT
(510), (511) 4 ciecze chłodząco-smarujące, dodatki niechemiczne
do paliwa, grafit smarujący, mazut, mieszaniny pochłaniające kurz,
oliena, olej rycynowy do celów przemysłowych, oleje do smarowania, oleje silnikowe, oleje zwilżające, smary, smary do pasów, smary
przemysłowe, stearyna, środki do usuwania pyłu, świece, tłuszcze
do smarowania, wosk [surowiec], wosk przemysłowy, 7 alternatory
[generatory prądu przemiennego], bębny [części maszyn], chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry do silników, filtry [części
maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza,
do silników, gaźniki, kable sterownicze do maszyn i silników, łożyska,
łożyska kulkowe, łożyska z automatycznym smarowaniem, maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm przekładniowy, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp, odtłuszczacze [maszyny], oszczędzacze paliwa do silników, pasy do silników,
pasy do prądnic, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk,
pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, pompy
[części maszyn lub silników], pompy paliwowe samonastawne, pompy
powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], pompy smarownicze, przekładnie do maszyn, reduktory ciśnienia [części maszyn],
skrzynie korbowe do maszyn i silników, sprzęgła wałów [maszyny],
tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki
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do silników, turbiny hydrauliczne, turbosprężarki, urządzenia przeciw
zanieczyszczeniom do silników, wały korbowe, wały napędowe, inne
niż do pojazdów lądowych, wentylatory do silników, wtryskiwacze
paliwa do silników, zasilacze do gaźników, zawory [części maszyn lub
silników], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze
[części maszyn], złącza uszczelniające [części silników], 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon
pojazdów, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki, ciężarki do wyważania
kół pojazdów, czopy osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych,
drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, dżojstiki do pojazdów, hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy
do pojazdów, klaksony do pojazdów, kolce do opon, koła do pojazdów lądowych, kołpaki, korbowody do pojazdów lądowych, inne
niż części silników, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach,
korpusy opon, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
łańcuchy przeciwpoślizgowe, łaty do opon, łoża silnika do pojazdów
lądowych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, obręcze do piast kół, obręcze kół pojazdów,
obwody hydrauliczne do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony
pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, osie pojazdów, osłony
przeciwsłoneczne do samochodów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, piasty kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach), podwozia do pojazdów [statków powietrznych], podwozia
pojazdów, podwozia samochodów, pokrowce na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy [dopasowanej, pokrowce na siedzenia pojazdów, pompy powietrzne [akcesoria
do pojazdów], promy, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych,
przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, resory,
sprężyny amortyzujące samochodowe, resory [sprężyny] zawieszenia
pojazdów, samochody (amortyzatory do-), siatki bagażowe do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, silniki
elektryczne do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów
lądowych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych,
inne niż do silników, spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz
do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, szyby do pojazdów,
szyby przednie pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe
do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wolne koła do dojazdów lądowych, wycieraczki do przednich
szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów,
zapalniczki samochodowe, zderzaki samochodowe, zestawy narzędzi
do naprawy dętek, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza
do przyczep do pojazdów.

(111) 297870
(220) 2016 09 30
(210) 462199
(151) 2017 03 16
(441) 2016 11 21
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540) MAESTRO olej z esencją masła
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 297871
(220) 2016 09 30
(210) 462200
(151) 2017 03 16
(441) 2016 11 21
(732) DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard
Gdański, PL.
(540) Obudź ducha słowiańskiej zabawy
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka, likiery.
(111) 297872
(220) 2016 09 30
(210) 462180
(151) 2017 04 13
(441) 2016 12 19
(732) MORZYWOŁEK JÓZEF, Łukowica, PL.
(540) ŁĄCKA FAKTORIA CZEKOLADY
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, desery, czekolada pitna.
(111) 297873
(151) 2017 03 29

(220) 2016 09 30
(441) 2016 12 05

(210) 462181
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(732) CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU
I POROZUMIENIA, Warszawa, PL.
(540) POLSKO-ROSYJSKA SZKOŁA POD ŻAGLAMI
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, niebieski
(531) 18.03.05, 18.03.07, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele artystyczne i naukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom lub firmom,
usługi w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, informowania
finansowego, organizacja zbiórek środków finansowych oraz funduszy
na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe
oraz ekologiczne, 39 organizowanie wycieczek morskich, transport
statkami, jachtami, łodziami, rejsy wycieczkowe, wypożyczanie i dzierżawa łodzi, statków, jachtów, 41 prowadzenie szkoły pod żaglami, organizowanie konkursów, konferencji, obozów sportowych, zawodów
sportowych, zjazdów, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
projektów edukacyjnych, ekologicznych i społecznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz kursów, szkoleń, w tym
z wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzenia konferencji oraz wystaw o problematyce społecznej,
edukacyjnej, sportowej i kulturalnej, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, także w formie on-lin, usługi w zakresie udostępniania on-line publikacji, usługi w zakresie udzielania informacji o szkoleniach,
kursach, programach edukacyjnych, grantach.
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(111) 297877
(220) 2016 10 03
(210) 462230
(151) 2017 03 21
(441) 2016 11 21
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) Żubrówka ORYGINALNA POLSKA MARKA ORYGINALNA
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, zielony, jasnozielony, złoty
(531) 05.11.11, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 297878
(220) 2016 10 03
(210) 462231
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) NEWBRIDGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) N NEWBRIDGE
(540)

(111) 297874
(220) 2016 09 30
(210) 462183
(151) 2017 04 11
(441) 2016 12 19
(732) MORZYWOŁEK JÓZEF, Łukowica, PL.
(540) ŁĄCKA MANUFAKTURA CZEKOLADY
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, desery, cukierki, czekolada pitna.
(111) 297875
(220) 2016 09 30
(210) 462185
(151) 2017 04 12
(441) 2016 12 19
(732) MORZYWOŁEK JÓZEF, Łukowica, PL.
(540) ŁĄCKA ŚLIWKA W CZEKOLADZIE
(510), (511) 29 owoce konserwowane w alkoholu, owoce kandyzowane, 30 wyroby cukiernicze, czekolada, desery, cukierki, nadzienia.
(111) 297876
(220) 2016 10 03
(210) 462228
(151) 2017 03 21
(441) 2016 11 21
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 35 reklama, 36 działalność finansowa, doradztwo finansowe, majątek nieruchomy, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
usługi w zakresie administrowania, kupna, sprzedaży, wynajmu,
dzierżawy nieruchomości, wycena nieruchomości, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami
dotyczącymi obrotu nieruchomościami, 37 usługi budowlane, usługi związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów, roboty ziemne,
usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych,
usługi w zakresie robót budowlanych wykończeniowych, wynajem
sprzętu budowlanego, usługi nadzoru budowlanego, działalność informacyjna w zakresie budownictwa, 42 projektowanie budowlane,
urbanistyczne i technologiczne, doradztwo budowlane.
(111) 297879
(220) 2016 10 03
(210) 462235
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) ARCHICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) ARCHICE
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, zielony, jasnozielony, złoty
(531) 19.07.01, 05.11.11, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoszary, biały
(531) 27.05.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 badania rynkowe, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi marketingowe, wyceny
handlowe, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie pro-
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jektów budowlanych, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 36 zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe
płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, doradztwo
w sprawach finansowych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizowanie finansowania projektów budowlanych, 37 nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, 41 organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie opracowania
graficznego, inne niż do celów reklamowych, 42 usługi architektoniczne, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie urbanistyczne, doradztwo w zakresie oszczędności
energii, audyt energetyczny, opracowywanie projektów technicznych, usługi graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
44 projektowanie krajobrazów.

(111) 297880
(220) 2016 10 03
(210) 462237
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Ferovit
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czerwony, jasnoczerwony, szary,
jasnoszary, biały
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 26.01.16, 26.11.01, 26.11.06,
27.05.01, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.09, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek,
preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty farmaceutyczne
w postaci płynnej, preparaty farmaceutyczne w postaci kropli, leki
dla ludzi, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, tabletki do celów farmaceutycznych, tabletki
powlekane do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi
z owoców i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi
z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/
lub mikroelementy i/lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi
z owoców i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi
z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub
mikroelementy i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi
z owoców i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi
z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/
lub mikroelementy i/lub makroelementy, suplementy diety inne niż
do celów leczniczych, suplementy żywności inne niż do celów leczniczych, środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych, dietetyczne
substancje inne niż do celów leczniczych, preparaty roślinne do celów medycznych, wszystkie ww produkty sporządzone z towarów
zawartych w tej klasie lub w większości z tych produktów, suplementy diety inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie
wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub wyciągi z owoców i/
lub wyciągi ziół i/lub wyciągi z nasion i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, suplementy żywności inne niż do celów
leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub
wyciągi z warzyw i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi ziół i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, środki dietetyczne
inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub wyciągi ziół i/lub wyciągi
z nasion i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy,
dietetyczne substancje inne niż do celów leczniczych zawierające
w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub wy-
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ciągi ziół i/lub wyciągi z nasion i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/
lub makroelementy, 44 usługi w zakresie ochrony zdrowia dorosłych
i dzieci, opieki zdrowotnej i odżywiania, odżywiania dzieci, usługi
medyczne w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych i dzieci, porady w zakresie farmakologii, porady w zakresie kosmetyki, kosmetologii i dermatologii estetycznej dorosłych i dzieci, usługi medyczne
stacjonarne i objazdowe.

(111) 297881
(220) 2016 10 03
(210) 462239
(151) 2017 04 11
(441) 2016 12 19
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Ferovit kids
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, żółty, szary, jasnoszary,
ciemnoszary, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 02.09.25, 02.05.22
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane
w leczeniu ludzi, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty w postaci płynnej,
preparaty w postaci kropli, leki dla ludzi, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, tabletki
do celów farmaceutycznych, tabletki powlekane do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim
składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion
i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub
wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim
składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion
i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub
wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim
składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion
i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub
wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, suplementy diety inne niż do celów leczniczych, suplementy
żywności inne niż do celów leczniczych, środki dietetyczne inne niż
do celów leczniczych, dietetyczne substancje inne niż do celów leczniczych, preparaty roślinne, wszystkie ww. produkty sporządzone
z towarów zawartych w tej klasie lub w większości z tych produktów,
suplementy diety inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub wyciągi
z owoców i/lub wyciągi ziół i/lub wyciągi z nasion i/lub witaminy i/
lub mikroelementy i/lub makroelementy, suplementy żywności
inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi
z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi
ziół i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, środki
dietetyczne inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub wyciągi ziół i/lub
wyciągi z nasion i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, dietetyczne substancje inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw
i/lub wyciągi ziół i/lub wyciągi z nasion i/lub witaminy i lub mikroelementy i/lub makroelementy, 44 usługi w zakresie ochrony zdro-
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wia dorosłych i dzieci, opieki zdrowotnej i odżywiania, odżywiania
dzieci, usługi medyczne w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych
i dzieci, porady w zakresie farmakologii, porady w zakresie kosmetyki, kosmetologii i dermatologii estetycznej dorosłych i dzieci, usługi
medyczne stacjonarne i objazdowe.

(111) 297882
(220) 2016 10 03
(151) 2017 03 29
(441) 2016 12 05
(732) DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, .PL
(540) DUDA Logistics
(540)

(210) 462240

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji,
przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht
[przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, holowanie, informacja
o transporcie, usługi kierowcy, transport kolejowy, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, logistyka transportu, magazynowanie, informacja o magazynowaniu, wynajmowanie magazynów,
transport mebli, wynajmowanie miejsca parkingowego, pakowanie
towarów, prowadzenie parkingów, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży, usługi w zakresie przeprowadzek, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja
transportu, rozładunek, transport samochodowy, wypożyczanie
samochodów, składowanie towarów, spedycja, usługi taksówek,
pośrednictwo w transporcie, usługi nawigacji w zakresie transportu,
transport i składowanie odpadów, transport pasażerski, transport
podróżnych, usługi kurierskie [listy lub towary], wypożyczanie samochodów wyścigowych.
(111) 297883
(220) 2016 10 03
(151) 2017 03 29
(441) 2016 12 05
(732) DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540)
(540)

(210) 462241

(531) 01.01.02, 26.05.01, 26.05.10
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji,
przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht
[przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, holowanie, informacja
o transporcie, usługi kierowcy, transport kolejowy, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, logistyka transportu, magazynowanie, informacja o magazynowaniu, wynajmowanie magazynów,
transport mebli, wynajmowanie miejsca parkingowego, pakowanie
towarów, prowadzenie parkingów, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży, usługi w zakresie przeprowadzek, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja
transportu, rozładunek, transport samochodowy, wypożyczanie
samochodów, składowanie towarów, spedycja, usługi taksówek,
pośrednictwo w transporcie, usługi nawigacji w zakresie transportu,
transport i składowanie odpadów, transport pasażerski, transport
podróżnych, usługi kurierskie [listy lub towary], wypożyczanie samochodów wyścigowych.
(111) 297884
(220) 2016 10 03
(210) 462245
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) SZELIGA-KRAUS ELIZA DOBEDU, Bestwina, PL.
(540) dobedu
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(510), (511) 41 doradztwo zawodowe w zakresie edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń dotyczących edukacji,
pisanie tekstów innych niż reklamowe, pisanie piosenek, pisanie
scenariuszy innych niż reklamowe, opracowanie zabaw edukacyjnych, publikowanie książek, produkcja filmów edukacyjnych, usługi prowadzenia przedszkoli, usługi prowadzenia klubów malucha
w zakresie edukacji i rozrywki, usługi w zakresie komponowania
muzyki, organizowanie imprez sportowych i obozów wakacyjnych,
organizowanie imprez kulturalnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych i filmowych, usługi wypożyczania sprzętu sportowego
(za wyjątkiem pojazdów) i zabawek, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania.

(111) 297885
(220) 2016 10 03
(210) 462252
(151) 2017 03 30
(441) 2016 12 05
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RUR
I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH, Toruń, PL.
(540) DOBRY WYBÓR PRiK
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 14.01.01, 14.01.03, 14.01.99, 26.01.03, 26.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badanie rynkowe, ekonomiczne prognozy, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, reklama, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i informacyjnych promocje sprzedaży dla osób trzecich, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
pokazy towarów, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów i sympozjów, dokształcanie zawodowe, doradztwo zawodowe i techniczne, redagowanie oraz publikowanie tekstów i artykułów naukowych i technicznych, 42 wykonywanie prac
badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami dla osób trzecich,
badania naukowe i techniczne, opracowywanie projektów technicznych, kontrola jakości, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
usługi naukowe i inżynierskie, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe.
(111) 297886
(220) 2016 10 03
(210) 462253
(151) 2017 03 30
(441) 2016 12 05
(732) PALUSZKIEWICZ WŁODZIMIERZ POINT ART, Bydgoszcz, PL.
(540) Point art
(510), (511) 9 podświetlone reklamy, podświetlane znaki reklamowe,
16 teczki papierowe, teczki na korespondencję, teczki na dokumenty, teczki [artykuły biurowe], ulotki, ulotki reklamowe, katalogi, plakaty reklamowe, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, opakowania
kartonowe, naklejki naklejki na samochody, druki, druki handlowe,
banery wystawowe z papieru, banery wystawowe wykonane z kartonu, 20 szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, szyldy reklamowe
z drewna, szyldy z tworzyw sztucznych, tablice ogłoszeniowe korkowe [szyldy], szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, tablice reklamowe, reklamowe tablice wystawowe, tablice reklamowe z tworzyw
sztucznych [nieświecące], panele do celów reklamowych [nieświecące i niemechaniczne], tablice z tworzyw sztucznych do celów reklamowych [nieświecące], 35 reklama, przygotowywanie reklam,
publikacja reklam, produkcja reklam, umieszczanie reklam, reklama
banerowa, reklama zewnętrzna, reklama i usługi reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, reklama i marketing, produkcja materiałów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych,
wypożyczanie urządzeń reklamowych, reklama na billboardach
elektronicznych, usługi reklamowe i marketingowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi
reklamowe w zakresie odzieży.
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(111) 297887
(220) 2016 10 03
(210) 462254
(151) 2017 03 30
(441) 2016 12 05
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RUR
I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH, Toruń, PL.
(540) PRiK
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 14.01.01, 14.01.03, 14.01.99, 26.15.03, 01.15.24, 26.11.13,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badanie rynkowe, ekonomiczne prognozy, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych promocje sprzedaży
dla osób trzecich, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów, 41 organizowanie
i prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów i sympozjów, dokształcanie zawodowe, doradztwo zawodowe i techniczne, redagowanie oraz publikowanie tekstów i artykułów naukowych i technicznych, 42 wykonywanie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi
produktami dla osób trzecich, badania naukowe i techniczne, opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi naukowe i inżynierskie, usług świadczone przez
laboratoria naukowe.
(111) 297888
(220) 2016 10 03
(210) 462258
(151) 2017 04 03
(441) 2016 11 21
(732) SKL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) Duolux light & energy
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 03.05.07, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 taśmy LED, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia
oświetleniowe LED, instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi LED, urządzenia i elementy do rozpraszania światła.
(111) 297889
(220) 2016 10 03
(210) 462267
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) JAGODZIŃSKA JOLANTA IOLA, Warszawa, PL.
(540) fiori ioli
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02, 26.01.04, 26.11.01
(510), (511) 15 stroiki, 16 pudełka kartonowe lub papierowe,
31 kwiaty.
(111) 297890
(151) 2017 03 27

(220) 2016 10 03
(441) 2016 11 07

(210) 462280
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(732) TOMASZ BONEK MARTA SMAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) WYPRAWY marzeń
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.01, 26.04.02
(510), (511) 35 reklamy online, usługi reklamowe w zakresie branży
podróżniczej, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, 39 rezerwacja biletów na podróż, usługi informacyjne związane
z podróżowaniem, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, usługi informacyjne w odniesieniu do podróży, usługi doradcze
związane z organizowaniem podróży, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, udzielanie informacji o podróżowaniu
za pośrednictwem Internetu, koordynowanie planów podróży dla
osób prywatnych i grup, planowanie, organizowanie i rezerwowanie
podróży za pomocą środków elektronicznych, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, 41 publikacja treści redakcyjnych
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub
Internetu, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.
(111) 297891
(220) 2016 10 04
(210) 462282
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) CHDE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, PL.
(540) chde NANOPOLYMERS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 03.13.05, 26.04.09, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, nawozy azotowe, nawozy z mączki rybnej,
środki chemiczne dla przemysłu, środki do ochrony nasion, środki
ochrony roślin, 3 produkty kosmetyczne: środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji skóry, środki myjące, dezodoranty osobiste, olejki eteryczne, perfumy, wody kolońskie, środki
do czyszczenia zębów, toaletowe środki sanitarne, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i półprodukty farmaceutyczne, weterynaryjne, higieniczne, leki dla ludzi, leki dla zwierząt, suplementy
diety, suplementy spożywcze, odżywcze suplementy diety, środki
dietetyczne do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, herbaty ziołowe oraz zestawy ziołowe do celów leczniczych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty
chemiczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty higieniczne do użytku medycznego, wyroby chemiczne o działaniu
leczniczym do pielęgnacji ciała, do ochrony i do czyszczenia skóry,
pieluchy, wkłady pieluchowe, pieluchomajtki i podkłady chłonne dla
osób chorych, majtki unieruchamiające-przytrzymujące, dziane i/lub
tkane z włókien tekstylnych lub składające się z celulozy, do unieruchamiania i przytrzymywania podkładów chłonnych, korzystnie stosowane przy inkontynencji, bandaże opatrunkowe, plastry, plastry
do celów medycznych, środki opatrunkowe, materiał opatrunkowy,
materia! opatrunkowy z materiałem kontrastowym pochłaniającym
promienie rentgenowskie lub z chipem detekcyjnym, materiał kontrastowy pochłaniający promienie rentgenowskie, dezynfektanty,
wata i wyroby z waty do celów medycznych i higienicznych, wata
nasączona środkami dezynfekującymi L/lub olejkami i/lub środkami
do czyszczenia, chusteczki celulozowe do celów medycznych i higienicznych, materiały do udzielania pierwszej pomocy, zwłaszcza materiały opatrunkowe, produkty farmaceutyczne, jako części zestawu
i opakowania do uzupełniania wyposażone w te towary, wymienne
zestawy opatrunkowe tj. materiał opatrunkowy, plastry, kompresy,
waciki, tampony jako części wymiennych zestawów opatrunkowych,
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zestawy cewników, zwłaszcza wyroby farmaceutyczne, materiał
opatrunkowy, środki dezynfekujące jako części zestawu cewników,
zestawy operacyjne, zwłaszcza wyroby farmaceutyczne, opaski,
bandaże, chusty brzuszne, także z rentgenowskim chipem kontrastowym, folie do nacięć, pętle naczyniowe, podkłady i podkładki,
jako części zestawu operacyjnego, medyczne produkty do pielęgnacji skóry i włosów, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, napoje stosowane
w lecznictwie, napoje z mleka słodowego do celów medycznych,
10 opaski podtrzymujące [bandaże], bandaże elastyczne, bandaże
ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające na stawy, rękawice
do masażu, aparatura, instrumenty i narzędzia chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania, pasy na szwy na rany,
urządzenia do pomiaru temperatury ciała, termometry do celów
medycznych, rękawice badawcze, ochronne i operacyjne do celów
lekarskich, medycznych i chirurgicznych, chusty do przykryć sterylnych pacjentów i przedmiotów, maski na usta i nos, wkłady łóżkowe
z celulozy, włókniny, tworzywa sztucznego, materiałów tekstylnych
i/lub gumy dla dzieci i osób chorych, prześcieradła na łóżka dla chorych i prześcieradła dla chorych niekontrolujących czynności fizjologicznych (o ile ujęte w klasie 10), cewniki kaczki na mocz, worki ssące
z włókniny i/lub z tworzywa sztucznego do rurek ssących, specjalne
pojemniki do celów medycznych, zwłaszcza naczynia z tworzywa
sztucznego, papieru lub folii metalowych, materiał pierwszej pomocy, mianowicie lekarskie instrumenty jako części zestawu i opakowania uzupełniające wyposażone w te materiały, zestawy do zmiany
opatrunków, mianowicie chusty do sterylnego przykrywania pacjentów, zestawy cewników, szpatułki. kubki i miski. filtry medyczne,
butle, worki, strzykawki, kaniule, igły filtracyjne, elektrody, drenaże
i węże, trokary. systemy ssące/systemy przewodzenia płynów, kredki
do znaczenia na skórze, zbieraki igieł i ostrzy, produkty do operacji
angiograficznych jako części zestawu operacyjnego, odzież zawodowa dla personelu medycznego oraz dla pacjentów jako odzież
jednorazowego i wielorazowego użytku, maski na usta i nos, jako
części odzieży zawodowej i ochronnej, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, bielizna osobista, skarpetki, rajstopy, rękawiczki, 31 pasza
dla zwierząt tucznych klasa, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje
gazowane (proszek do wytwarzania-), napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje
serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, wody mineralne i gazowane, napoje i soki owocowe, syropy
i preparaty do ich produkcji, napoje gotowe.

(111) 297892
(220) 2016 10 04
(210) 462285
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) LIZY FORTE
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe,
środki przeciwgorączkowe.
(111) 297893
(220) 2016 10 04
(210) 462292
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) BUDUJ DOBRĄ HISTORIĘ
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
granatowy
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, usługi przetwarzania informacji, usługi systematyzowania baz danych i wyszukiwania w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze statystycznym w oparciu o pozyskane i przetworzone informacje, usługi związane z pozyskiwaniem
danych do komputerowych baz danych związanych z zadłużeniem,
z ściąganiem należności, przetwarzanie pozyskanych danych, systematyzowanie i umieszczenie w bazach danych, archiwizacja uzyskanych informacji z zapewnieniem możliwości przeglądania i udostępniania danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sporządzanie
i publikowanie analiz o charakterze statystycznym w oparciu o pozyskiwane informacje, 36 usługi bankowe związane z budowaniem
historii kredytowej klientów, usługi w zakresie oceny ryzyka kredytowego, usługi monitorowania portfela kredytów, w tym hipotecznych, usługi wyznaczania modułów scoringowych jako statystyczna
formuła matematyczna wykorzystywana do wyliczania danych zgromadzonych w bazie zgłaszającego dla oceny punktowej klientów,
jako miara ryzyka spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką prowadzenie analiz finansowych, analizy ryzyka kredytowego, sporządzanie i publikowanie raportów oraz ocen ekonomiczno-finansowych,
opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań
finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, usługi związane ze ściąganiem wierzytelności,
doradztwo w sprawach związanych ze ściąganiem długów, usługi
transferu środków finansowych, zarządzanie majątkiem dłużników,
zarządzanie zobowiązaniami dłużników, zarządzanie informacjami
gospodarczymi związanymi z zadłużeniami, usługi związane z usuwaniem przeterminowanych raportów odnośnie zadłużenia osób
fizycznych i firm, usługi związane z generowaniem wezwań do zapłaty zobowiązań, usługi związane z kontrolowaniem powiadomień
wysyłanych do klientów, usługi monitorowania działań dłużników,
opracowywanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań
finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, 41 organizowanie szkoleń o tematyce bankowej i informacji bankowej, nauczanie i nauczanie korespondencyjne
dotyczące tematyki bankowości a w szczególności informacji kredytowej, doradztwo zawodowe w zakresie bankowości i informacji
bankowej.

(111) 297894
(220) 2016 10 04
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) S8 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) S8
(540)

(210) 462298

(531) 27.05.01, 27.07.01, 24.17.02, 26.02.01, 26.02.07, 26.01.06
(510), (511) 35 telemarketing, prezentowanie w mediach produktów
dla celów sprzedaży detalicznej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
telemarketing, 38 komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi telekonferencyjne, zapewnianie dostępu do baz danych, informacja o telekomunikacji, usługi telefoniczne, komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych, łączność poprzez terminale komputerowe, usługi w zakresie wideokonferencji, wynajem
sprzętu telekomunikacyjnego, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 41 informacja o rekreacji, organizowanie i prowadzenie konferencji.
(111) 297895
(220) 2016 10 04
(210) 462300
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) WAWA WAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielawa, PL.
(540) WAWA WAKE
(510), (511) 25 bluzy, czapki, daszki do czapek, kombinezony, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe,
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kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, nakrycia głowy, odzież, osłony, podkoszulki sportowe, T-shirty,
28 bodyboard, deski do pływania, deski surfingowe, kapoki do pływania, narty, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, smycze
do desek surfingowych, torby na narty i deski surfingowe, zabawki,
41 informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
usługi instruktażowe, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], obozy wakacyjne, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, usługi sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi parków rozrywki,
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], wynajmowanie
obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 43 bary
szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne.

(111) 297896
(220) 2016 10 04
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) WAWA WAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielawa, PL.
(540) WW WAWA WAKE
(540)

(210) 462303

sport, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie
ośrodków rekreacji, usługi parków rozrywki, usługi klubów zdrowia
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], wynajmowanie obiektów sportowych,
wypożyczanie sprzętu sportowego, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne.

(111) 297898
(220) 2016 10 04
(210) 462311
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 21
(732) BASKA BARTOSZ P.P.H.U BASKA BIS, Starogard Gdański, PL.
(540) BASKONETTI
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 18 torebki, portfele, 25 obuwie.
(111) 297899
(220) 2016 10 04
(210) 462313
(151) 2017 03 13
(441) 2016 11 21
(732) RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) smart factoR
(510), (511) 36 usługi finansowe i usługi bankowe.

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 bluzy, czapki, daszki do czapek, kombinezony, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe,
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, nakrycia głowy, odzież, osłony, podkoszulki sportowe, T-shirty,
28 bodyboard, deski do pływania, deski surfingowe, kapoki do pływania, narty, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, smycze
do desek surfingowych, torby na narty i deski surfingowe, zabawki,
41 informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
usługi instruktażowe, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], obozy wakacyjne, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, usługi sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi parków rozrywki,
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], wynajmowanie
obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 43 bary
szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 297897
(220) 2016 10 04
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) WAWA WAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielawa, PL.
(540) WW
(540)
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(210) 462305

(111) 297900
(220) 2016 10 04
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 21
(732) Orion Corporation, Espoo, FI.
(540) FLORION DUO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 462314

(111) 297901
(220) 2016 09 26
(210) 462006
(151) 2017 03 23
(441) 2016 11 21
(732) TINES MEGACHEMIE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) STEELFOR
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 ochronne powłoki akrylowe [w postaci farby].
(111) 297902
(220) 2016 09 26
(210) 462007
(151) 2017 03 23
(441) 2016 11 21
(732) TINES MEGACHEMIE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Feniks
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 ozdobne powłoki akrylowe [w postaci farby].
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 bluzy, czapki, daszki do czapek, kombinezony, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, kurtki
[odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, nakrycia głowy, odzież, osłony (odzież), podkoszulki sportowe, T-shirty,
28 bodyboard, deski do pływania, deski surfingowe, kapoki do pływania, narty, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, smycze
do desek surfingowych, torby na narty i deski surfingowe, zabawki,
41 informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], obozy wakacyjne, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness,

(111) 297903
(220) 2016 09 26
(210) 462008
(151) 2017 03 23
(441) 2016 11 21
(732) TINES MEGACHEMIE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Hardfloor
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 2 rozpuszczalnikowe powłoki poliuretanowe przeznaczone do wykonywania warstw dekoracyjno-ochronnych [w postaci
farby].
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(540)

(111) 297904
(220) 2016 10 03
(210) 462218
(151) 2017 03 31
(441) 2016 11 21
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) GORZKA Z CYTRYNĄ ŻYTNIÓWKA GOŚCINNOŚĆ W NATURZE
PODLASIA B
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnozielony, złoty, czarny
(531) 05.07.02, 06.07.25, 24.09.02, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 297907
(220) 2016 10 03
(210) 462226
(151) 2017 03 31
(441) 2016 11 21
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) GORZKA ŻYTNIÓWKA GOŚCINNOŚĆ W NATURZE PODLASIA B
(540)
Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnożółty, złoty, czarny
(531) 05.07.02, 06.07.25, 04.03.99, 24.09.02, 25.05.25, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 297905
(220) 2016 10 03
(210) 462220
(151) 2017 03 28
(441) 2016 11 21
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) GORZKA Z POMARAŃCZĄ ŻYTNIÓWKA GOŚCINNOŚĆ
W NATURZE PODLASIA B
(540)
Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnobrązowy, złoty, czarny
(531) 05.07.02, 06.07.25, 24.09.02, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 297908
(220) 2016 10 03
(210) 462260
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) WALTER HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) W
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnopomarańczowy, złoty,
czarny
(531) 05.07.02, 06.07.25, 24.09.02, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 297906
(220) 2016 10 03
(210) 462223
(151) 2017 03 31
(441) 2016 11 21
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) GORZKA Z MIĘTĄ ŻYTNIÓWKA GOŚCINNOŚĆ W NATURZE
PODLASIA B

Kolor znaku: ciemnożółty, jasnożółty, ciemnoszary
(531) 29.01.12, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach kupna nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, najmu nieruchomości, usługi
świadczone przez agencje nieruchomości, wynajem pomieszczeń
biurowych, wynajem pomieszczeń magazynowych, wynajem pomieszczeń na cele działalności gospodarczej, wynajem domów,
mieszkań i apartamentów, wycena nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usługi pośrednictwa w zakresie nieruchomości, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi
świadczone przez rzeczoznawców majątkowych ds. nieruchomości,
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37 nadzór budowlany, wykonawstwo prac remontowych budynków
i budowli, wykonawstwo prac budowlanych budynków i budowli,
42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne dotyczące urbanistyki, usługi architektoniczne, projektowanie
urbanistyczne, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie aranżacji wnętrz.

(111) 297909
(220) 2016 10 04
(210) 462307
(151) 2017 03 13
(441) 2016 11 21
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) GNIEZNO 1891 Staropolska
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy
(531) 19.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 297910
(220) 2016 10 04
(210) 462317
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 21
(732) JAŚNIKOWSKI ADAM, Bystrzyca Kłodzka, PL.
(540) Euroweek
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, organizowanie programów
szkolenia młodzieży, szkolenia nauczycieli, nauczanie i szkolenia,
seminaria edukacyjne, warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty w celach edukacyjnych, prowadzenie warsztatów, szkolenia, szkolenia personelu, usługi szkolenia
dla personelu, szkolenia dla dorosłych, kursy samoświadomości,
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów (szkolenia),
doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, trening umiejętności zawodowych, trening rozwoju osobistego, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami,
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w dziedzinie
biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania.
(111) 297911
(220) 2016 10 04
(210) 462318
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) KISIELNICKI ANDRZEJ, DĄBKOWSKI PIOTR DRUKARNIA KID
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) DRUKARNIA Kursor
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 27.05.21
(510), (511) 35 reklama, projektowanie materiałów reklamowych,
agencje reklamowe, 40 usługi drukarskie-poligraficzne, 41 fotografia, publikowanie książek.
(111) 297912
(220) 2016 10 04
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) BUCHTA KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) INK-LAB ADVANCED TATTOO AFTERCARE
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne.

(210) 462319
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(111) 297913
(220) 2016 10 04
(210) 462320
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) Vertiv Co.(A Delaware Corporation), Columbus, US.
(540) VERTIV
(510), (511) 6 systemy metalowych paneli składające się z metalowych ścian, podłóg i płyt podłogowych oraz z płycin drzwiowych
oraz metalowych akcesoriów mocujących, które stosuje się podczas
kontroli przepływu powietrza chłodzącego w centrach danych i pracowniach komputerowych, metalowe kanały kablowe, prefabrykowane metalowe konstrukcje do zastosowania w centrach danych,
systemy składające się z metalu i laminowanych włóknin do owijania
przewodów, kanałów kablowych i stali konstrukcyjnej, 9 tablice alarmowe, wzmacniacze, przełączniki automatyczne, tablice rozdzielcze, baterie, systemy monitorowania stanu baterii i stałego dostarczania prądu, sprzęt komputerowy bazujący na mikroprocesorach
i oprogramowanie do monitorowania i testowania statusu zasilania
rezerwowego oraz systemów stałego dostarczania prądu, systemy
zasilania rezerwowego, ładowarki do baterii, szafy na baterie, sprzęt
komputerowy i urządzenia peryferyjne do zdalnego dostępu i obsługi komputerów, sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne,
przełączniki KVM (Keyboard Video Mouse) i porty szeregowe, skraplacze, kondensatory, urządzenia sterujące zasilaniem, urządzenia
chłodzące sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrów
danych i ich konfiguracji, systemy zarządzania centrami danych i pracowniami komputerowymi obejmujące zasilacze (stale zasilające),
elektroniczne urządzenia sterujące klimatyzacją i temperaturą, czujniki przepływu powietrza, oprogramowanie monitorujące centra
danych i sprzęt pracowni komputerowych oraz zawierające systemy
chłodzenia, urządzenia chłodzące, parowniki chłodzące, urządzenia
klimatyzacyjne, elektryczne wentylatory, chłodnie kominowe i urządzenia sterujące elektrycznymi wentylatorami, urządzenia sterujące
klimatyzacją i zasilaniem szaf i regałów zaadoptowanych pod sprzęt
komputerowy, zasłony, drzwi i panele oczyszczające stosowane razem z zestawami komputerowymi i sprzedawane razem jako jednostka, systemy kontrolowania i monitorowania centrów danych,
sprzęt komputerowy bazujący na mikroprocesorach i oprogramowanie stosowane do monitorowania i kontroli sprzętu elektrycznego i elektronicznego, warunków otoczenia panujących w centrach
danych, pracowniach telekomunikacyjnych i komputerowych oraz
pracowniach ze sprzętem elektronicznym, łączniki pomocnicze,
przetwornice oraz systemy kontrolowania i monitorowania, w tym
sprzęt komputerowy bazujący na mikroprocesorach i oprogramowanie stosowane do monitorowania i kontroli statusu urządzeń
zasilających, przełączników między obwodami, zespołów gromadzących ładunki elektryczne, urządzeń dostarczających prąd, baterii
i systemów stałego dostarczania prądu, systemy kontroli zasilania
i aparatura łączeniowa, urządzenia zasilające, zespoły gromadzące
ładunki elektryczne, przełączniki między obwodami, urządzenia
elektronicznie kontrolujące szafy z serwerami i urządzenia chłodzące
centra danych, obudowy, szafki, osłony i półki na serwery komputerowe oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne, moduły wentylatorów do chłodzenia urządzeń telekomunikacyjnych, urządzenia
sterujące pompami pożarniczymi, urządzenia regulujące temperaturę, urządzenia chłodzące i monitorujące temperaturę w układach
do transmisji danych i telekomunikacji, inwertory, stateczniki elektroniczne, urządzenia kontrolujące światło, sprzęt komputerowy bazujący na mikroprocesorach i oprogramowanie do monitorowania
oraz kontroli chłodzenia zespołów uzdatniania powietrza w centrach
danych oraz sprzęcie komputerowym i telekomunikacyjnym, przyrządy kontrolne pomp pożarniczych, urządzenia i sprzęt klimatyzacyjny, urządzenia do przetwarzania prądu, przetworniki, urządzenia
dostarczające prąd, dzielniki mocy, zasilacze, wyłączniki zasilania,
prostowniki, regulatory elektryczne, regulatory przesuwnika fazowego sygnału telekomunikacyjnego, regulatory przesuwnika fazowego sygnału elektronicznego, zdalne łączniki pomocniczy, zdalne urządzenia sterujące zasilaniem, systemy monitorowania szaf
serwerowych, sprzęt komputerowy bazujący na mikroprocesorach
i oprogramowanie stosowane do monitorowania statusu urządzeń
elektrycznych i elektronicznych w szafach serwerowych, szafy serwerowe, szafy serwerowe składające się ze zintegrowanych jednostek
chłodzących, podświetlane lub mechaniczne konsole sygnalizujące,
oprogramowanie do zarządzania i konfigurowania infrastrukturą
centrów danych, urządzenia miernicze przeznaczone nie dla celów
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medycznych, urządzenia do pomiaru stanu baterii, przełączniki
między obwodami, transformatory, urządzenia do zasilania stałego,
regulatory napięcia, urządzenia przeciwprzepięciowe, filtry przeciwprzepięciowe, woltomierze, 11 urządzenia do uzdatniania powietrza
w centrach danych, systemy i urządzenia chłodzące szafy serwerowe
i centra danych, urządzenia chłodzące komputery i pracownie komputerowe, kondensatory klimatyzacyjne stosowane do chłodzenia
centrów danych, pracowni komputerowych oraz innego sprzętu
komputerowego i elektronicznego, odwilżacze stosowane podczas
chłodzenia centrów danych, pracowni komputerowych oraz sprzętu
komputerowego i elektronicznego.

(111) 297914
(220) 2016 10 05
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 21
(732) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SAMinarium
(540)

(210) 462322

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, dyski kompaktowe CD-ROM, gry komputerowe, anteny,
dekodery, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, przenośne odtwarzacze mediów, publikacje elektroniczne ładowalne, translatory elektroniczne kieszonkowe, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, przewody
telefoniczne, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, dyski do nagrywania i rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, audio-wideo i optyczne, pamięci komputerowe, programy gier
komputerowych, karty z pamięcią karty magnetyczne kodowane,
urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu, odbiorniki radiowe
i telewizyjne, komputery, komputery przenośne, oprogramowanie
komputerowe nagrane, komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy, aparatura do radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, maszty do łączności radiowej, nadajniki telekomunikacyjne, odbiorniki radiowe, zespoły nadawcze, aparaty wideo, taśmy
wideo, aparaty fotograficzne, głośniki, rzutniki, kamery filmowe,
kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, aparaty
kinematograficzne, taśmy filmowe kinematograficzne naświetlone,
taśmy magnetyczne, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, urządzenia do gier
działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, odtwarzacze płyt
kompaktowych, publikacje elektroniczne, urządzenia i przyrządy
naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe,
do celów dydaktycznych, urządzenia 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 komputery, laptopy, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, programy komputerowe udostępniane online via portal, osprzęt i akcesoria do wszystkich tych
urządzeń i przyrządów, programy telewizyjne, filmy, 16 kalendarze,
książki, gazety, czasopisma, wydawnictwa jednorazowe, katalogi,
komiksy, fotografie, broszury, publikacje drukowane, notesy, pióra,
długopisy, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów,
torby, koperty i woreczki do pakowania z papieru lub z tworzyw
sztucznych, druki, gazety, czasopisma, magazyny, komiksy, albumy,
almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, mapy, karty muzyczne,
wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, nalepki, naklejki, artykuły piśmiennicze, kalendarze, torby papierowe,
35 usługi reklamowe i marketingowe, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, wynajem czasu antenowego, badania rynkowe, badania opinii publicznej, organizowanie
aukcji internetowych, 38 usługi w zakresie prowadzenia agencji
informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa 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
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telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych
za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych
i sieci telefonii komórkowej, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną
siecią komputerową, usługi dostawców usług internetowych polegające na umożliwianiu dostępu do globalnej sieci komputerowej
dla użytkowników (ISP), przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz
kasetach video, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania i/lub
odbioru informacji, takich jak telefony III generacji, laptopy, pagery,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, elektroniczna
wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów
rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne, produkcja filmów, programów telewizyjnych i radiowych, organizowanie konkursów i wystaw
edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, kursy korespondencyjne, edukacja za pośrednictwem telewizji, radia,
sieci komputerowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, pisanie scenariuszy, organizowanie i realizacja spektakli, koncertów, widowisk plenerowych, przedstawień teatralnych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, konkursów edukacyjnych,
udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem kanałów telewizji, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja książek
i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w Internecie, 42 hosting portali Internetowych, usługi projektowe związane z publikacją dokumentów.

(111) 297915
(220) 2016 10 05
(210) 462326
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) FINDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rydzyna, PL.
(540) FINDO BUSINESS PARTNER
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej oraz zarządzania, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36 wynajem,
zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem
budynków biurowych, usługowych i mieszkalnych, wynajem powierzchni biurowych i handlowo-usługowych, kupno i sprzedaż
nieruchomości, 37 realizacja projektów budowlanych związanych
ze wznoszeniem budynków, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty związane z przygotowaniem
terenu pod budowę, wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, posadzkarstwo, tapetowanie
i oblicowywanie ścian, malowanie i szklenie, roboty wykończeniowe,
wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, specjalistyczne roboty budowlane, usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu
budowlanego, nadzór budowlany, 42 projektowanie budowlane,
badania i analizy techniczne.
(111) 297916
(220) 2016 10 05
(210) 462333
(151) 2017 04 03
(441) 2016 11 21
(732) ARTRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RECEPTA NA MIŁOŚĆ
(510), (511) 35 reklama, 41 produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów innych, niż reklamowe, 44 usługi medyczne.
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(111) 297917
(220) 2016 10 05
(210) 462334
(151) 2017 04 03
(441) 2016 11 21
(732) MTL MAXFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KOMISARZE
(510), (511) 35 reklama, 41 produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe, 45 doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa.
(111) 297918
(220) 2016 10 05
(210) 462336
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA, Sosnowiec, PL.
(540) ENERGOPOL POŁUDNIE
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czarny, pomarańczowy, czerwony
(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi w zakresie wydobywania kamieni ozdobnych,
kamieni budowlanych, gipsu, kredy i łupków, usługi w zakresie naprawy i konserwacji maszyn i wyrobów metalowych, usługi w zakresie
wznoszenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, budownictwo przemysłowe, budowa dróg i autostrad, budowa dróg szynowych,
kolei podziemnej, mostów i tuneli, budowa i konserwacja rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych, budowa obiektów inżynierii wodnej, usługi
hydrauliczne, usługi w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, usługi w zakresie wykonywania wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, usługi w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, montaż
rusztowań i usługi w zakresie wykończeniowych robót budowlanych,
zabezpieczenia budynków przed wilgocią, ocieplanie budynków,
doradztwo inżynieryjno-budowlane, nadzór budowlany, informacja
budowlana, wynajem sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych,
usługi w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych,
40 usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, zbierania, usuwania i obróbki odpadów, przetwarzania i unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych, usługi w zakresie recyklingu, rekultywacji
i utylizacji odpadów oraz odzyskiwania surowców z odpadów segregowanych, usługi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, usługi
w zakresie wytwarzania paliw gazowych, 42 projektowanie budynków i zakładów przemysłowych, opracowywanie projektów architektonicznych i urbanistycznych, usługi i doradztwo architektoniczne,
badania i ekspertyzy geologiczne, pomiary geodezyjne, geofizyczne,
sejsmiczne i hydrologiczne, usługi w zakresie inżynierii technicznej,
nadzoru budowlanego, doradztwa technicznego związanego z maszynami, procesami przemysłowymi, usługi projektowe w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej, inżynierii ruchu, projektowanie w zakresie
elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, projektowania w zakresie techniki zarządzania
gospodarką wodną, projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń, wykonywanie map
topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, planowanie urbanistyczne.
(111) 297919
(220) 2016 10 05
(210) 462341
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) THINK LOVE JUICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) THINK LOVE JUICES
(540)

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
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do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony dla
zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki]
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów,
mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki eteryczne, esencje eteryczne,
woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki
przeciwpotne], balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki
(środki chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny,
błyszczyki do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk
do depilacji, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych
oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło
do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów
innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby
do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie
do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin,
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele
do masażu inne niż do celów medycznych, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, żywność dla niemowląt, błonnik
pokarmowy do wspomagania trawienia, dodatki witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, mineralne suplementy diety, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, pieczywo dla diabetyków, preparaty zmniejszające apetyt, słodziki sztuczne dostosowane
dla diabetyków, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, tran,
witaminy i preparaty witaminowe, żelki witaminowe, żywność dla diabetyków, witaminy prenatalne, 29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso
i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych,
ryby, owoce morza i mięczaki, batony spożywcze na bazie orzechów,
buliony, burgery warzywne, chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy bananowe, dania gotowe,
składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie-cheonggukjang-jjigae, dania gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim kurczak i żeń-szeń-samgyetang, dania gotowe, w skład którego
wchodzi przede wszystkim pasta sojowa i tofu doenjang-jjigae, dania
gotowe, w skład którego wchodzą przede wszystkim fermentowane
warzywa, wieprzowina i tofu-kimchi-jjigae, desery jogurtowe, desery
na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, dipy, ekstrakty do zup, falafel, frytki ziemniaczane,
gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców
morza, gulasze, jabłka duszone, knedle ziemniaczane, kostki bulionowe, kostki do zup, koncentraty zup, kotlety rybne, krążki z cebuli, mieszanki do zup, mrożone frytki, pasta warzywna, pasta z cukinii, pasta
z oberżyny, pasty do zup, placki smażone, pieczone kasztany, przekąski ziemniaczane, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie owoców,
potrawy mięsne gotowane, pulpety-żywność, pyłki kwiatowe jako
żywność, płatki ziemniaczane, rosół-zupa, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, soja [przetworzona], tamale, wywar rybny,
wywar z warzyw, zapiekanki-żywność, zupy, zupy w proszku, zupy
w puszkach, dżemy, kompoty, mrożone owoce, lukrowane owoce,
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owoce gotowane, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce w puszkach, galaretki owocowe,
pikle, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, zupy jarzynowe, napoje mleczne, jogurty,
30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kawy, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, musy owocowe, sól, przyprawy i dodatki smakowe,
wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
zboża, makarony, preparaty węglowodanowe do żywności, preparaty
zbożowe, przetwory spożywcze na bazie ziaren, batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady, bagietki z nadzieniem, cheeseburgery,
chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane o smaku warzyw,
chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy tortilla, chipsy taco,
chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, chrupki serowe [przekąski],
chrupki zbożowe, bułki nadziewane, ciasta [słodkie lub słone], ciasta
zawierające mięso, ciasteczka ryżowe, ciastka owsiane, ciastka ryżowe
[senbei], ciasto na bazie jaj, ciasto z przyprawionymi owocami, gotowe
dania z ryżu, gotowe pizze, gotowe do spożycia solone przekąski
z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, gotowe potrawy
zawierające [głównie] ryż, hamburgery w bułkach, kanapki, kanapka
z parówką [hot dog], kandyzowany popcorn, koreczki, kanapeczki, krakersy ryżowe, krakersy z preparatów zbożowych, kukurydza palona,
kukurydza smażona, pizza, placki, popcorn smakowy, precelki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie zbóż,
przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski sezamowe,
przekąski składające się głównie z chleba, przekąski składające się
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wytwarzane z muesli, ryba w cieście, ryż smażony po chińsku, sałatka ryżowa,
solone wyroby piekarnicze, sałatka z makaronem, sałatka z makaronu
typu rurki, spaghetti i klopsy, spody do pizzy, tosty francuskie, wafle
ryżowe, warzywa w cieście, zawijana kanapka typu wrap, rollsy jako
przekąska na bazie tortilli z dodatkami, zawijane suszone wodorosty
[gimbap], 32 napoje bezalkoholowe, woda, wody mineralne, wody gazowane, napoje owocowe, napoje warzywne, soki owocowe, soki warzywne, nektary owocowe, syropy, napoje izotoniczne, kwas chlebowy, piwo, piwo bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów,
syropy do napojów, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, ekstrakty
owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, mleko migdałowe, mleko z orzechów, napoje
typu sorbety, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z mleka orzechowego,
napoje bezalkoholowe z sarsaparilla, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, niesfermentowany moszcz winogron, orszada, pastylki do napojów gazowanych, piwo imbirowe, piwo słodowe, preparaty do produkcji wody gazowanej, preparaty
do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody mineralnej,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, sok jabłkowy, sok
z pomidorów, syropy do lemoniady, woda litowa, woda selcerska,
woda sodowa, woda stołowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa,
33 wina owocowe, jabłecznik, cydr, napoje alkoholowe zawierające
owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, napoje alkoholowe, 35 usługi
prowadzenia sprzedaży towarów: żywności, napojów, kosmetyczno-pielęgnacyjnych, towarów do celów domowych i gospodarczych używanych do przechowywania, spożywania i przygotowywania potraw,
żywności lub napojów, czasopism, publikacji, naczyń kuchennych,
sprzętu kuchennego, pojemników i przyrządów używanych do przechowywania, spożywania lub przygotowywania potraw, żywności lub
napojów, reklama, promocja, informacja o powyższych usługach,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje, restauracje
samoobsługowe, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, snack-bary, kafeterie, stołówki, usługi przygotowywania i dostawy żywności na zamówienie, usługi kateringowe, usługi barowe, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, pensjonaty, domy turystyczne, motele, informacja
o powyższych usługach.

(111) 297920
(220) 2016 10 06
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 21
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MOJA-KURKA-
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(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jaja.
(111) 297921
(220) 2016 10 06
(210) 462356
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) polaris vital red
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane
i niegazowane.
(111) 297922
(220) 2016 10 06
(210) 462358
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) femina everyday
(510), (511) 5 wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, tampony
higieniczne.
(111) 297923
(220) 2016 10 06
(210) 462359
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) vitanella na dobry poranek
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, cukier,
miód, melasa, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe
i energetyczne, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, owsianka,
wyroby cukiernicze, chleb.
(111) 297924
(220) 2016 10 06
(210) 462369
(151) 2017 04 03
(441) 2016 11 21
(732) KRZYŻEWSKI SEWERYN, Wola Zaradzyńska, PL.
(540) BRAGA
(540)

(531) 01.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, dresy, bluzy dresowe, spodnie dresowe, kurtki
sportowe, skarpetki sportowe, skarpety sportowe, koszule sportowe, szorty sportowe, rajstopy sportowe, odzież sportowa, komplety
sportowe, podkoszulki sportowe, spodnie sportowe, bluzy sportowe, staniki sportowe, stroje sportowe, skarpetki dla sportowców, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, skarpety do sportów wodnych, stroje do sportów walki, kurtki jako odzież sportowa,
kurtki sportowe do rozgrzewki, topy sportowe do rozgrzewki, bluzy
sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć,
odzież w stylu sportowym.
(111) 297925
(220) 2016 10 06
(210) 462372
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE EKODARPOL, Dębno, PL.
(540) EKODARPOL PRZYJAZNY NATURZE
(540)

(210) 462342
Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, zielony, beżowy, czarny,
brązowy, szary, biały
(531) 02.01.01, 02.01.13, 02.01.19, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15

4032

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 1 nawozy, 5 środki do zwalczania szkodników, 31 produkty rolne, ogrodnicze, 35 usługi pośrednictwa w handlu, 44 usługi
związane z rolnictwem i ogrodnictwem.

(111) 297926
(220) 2016 10 06
(210) 462375
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) ZAWISŁA ANDRZEJ PPHU LAMPEX IMPORT-EXPORT, Budzyń, PL.
(540) Lampex
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, żółty
(531) 26.03.01, 26.03.06, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do oświetlania: lampy elektryczne, gazowe i olejowe, lampy uliczne, lampy oświetleniowe, sufitowe,
kinkiety, lampy bezpieczeństwa, laboratoryjne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, reflektory do lamp, światła
do pojazdów, reflektory samochodowe, lampy do kierunkowskazów
samochodowych, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów,
rozpraszacze światła, światła do rowerów, urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych (LED), abażury, klosze
do lamp, lampiony, oprawki, osłony, obudowy do lamp, rury, szkła,
żarówki, żarniki do lamp, latarki kieszonkowe, 35 usługi w zakresie
marketingu, reklamy i sprzedaży za pomocą katalogów przysyłanych
pocztą, za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci komputerowej, w sklepach, hurtowniach i za pośrednictwem Internetu towarów
takich jak: urządzenia i instalacje do oświetlania: lampy elektryczne,
gazowe i olejowe, lampy uliczne, lampy oświetleniowe, sufitowe,
kinkiety, lampy bezpieczeństwa, laboratoryjne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, reflektory do lamp, światła
do pojazdów, reflektory samochodowe, lampy do kierunkowskazów
samochodowych, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów,
rozpraszacze światła, światła do rowerów, urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych (LED), abażury, klosze
do lamp, lampiony, oprawki, osłony, obudowy do lamp, rury, szkła,
żarówki, żarniki do lamp, latarki kieszonkowe.
(111) 297927
(220) 2016 10 06
(210) 462376
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) ZAWISŁA ANDRZEJ PPHU LAMPEX IMPORT-EXPORT, Budzyń, PL.
(540) LUXLUMO
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do oświetlania: lampy elektryczne, gazowe i olejowe, lampy uliczne, lampy oświetleniowe, sufitowe,
kinkiety, lampy bezpieczeństwa, laboratoryjne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, reflektory do lamp, światła
do pojazdów, reflektory samochodowe, lampy do kierunkowskazów
samochodowych, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów,
rozpraszacze światła, światła do rowerów, urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych (LED), abażury, klosze
do lamp, lampiony, oprawki, osłony, obudowy do lamp, rury, szkła,
żarówki, żarniki do lamp, latarki kieszonkowe, 35 usługi w zakresie
marketingu, reklamy i sprzedaży za pomocą katalogów przysyłanych
pocztą, za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci komputerowej, w sklepach, hurtowniach i za pośrednictwem Internetu towarów
takich jak: urządzenia i instalacje do oświetlania: lampy elektryczne,
gazowe i olejowe, lampy uliczne, lampy oświetleniowe, sufitowe,
kinkiety, lampy bezpieczeństwa, laboratoryjne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, reflektory do lamp, światła
do pojazdów, reflektory samochodowe, lampy do kierunkowskazów
samochodowych, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów,
rozpraszacze światła, światła do rowerów, urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych (LED), abażury, klosze
do lamp, lampiony, oprawki, osłony, obudowy do lamp, rury, szkła,
żarówki, żarniki do lamp, latarki kieszonkowe.

(111) 297928
(220) 2016 10 06
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) Affinitas GmbH, Berlin, DE.
(540) Elite SINGLES
(540)
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(210) 462381

(531) 23.01.05, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 38 telekomunikacja, zapewnianie dostępu do baz danych online dla konstrukcji, rozwoju, oraz utrzymywania sieci kontaktów w sferze prywatnej, usługi łączności świadczone w Internecie, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług
online i Internetu, zapewnienie dostępu do interaktywnych modułów za pomocą Internetu, w tym portali, platform, czatów, forów, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem w kawiarenkach internetowych, zapewnienie dostępu do baz danych w sieciach
komputerowych, transmisja dźwięków, obrazów, grafiki lub danych
w sieciach, usługi głosowe i transmisji danych w dziedzinie telekomunikacji, głównie usługi multimedialne, w tym telefonii, faksowania, poczty elektronicznej, usługi poczty głosowej, elektronicznego
przekazu informacji, w tym tekstu i reprezentacji graficznej dla reprodukcji na ekranach, obrazów i informacji do zdalnego wyświetlania
i zdalnego ustawienia i wprowadzania danych audio i wideo w sieciach komunikacyjnych, agencje informacyjne w Internecie, połączenie domen internetowych i adresów e-mail w sieciach komputerowych, przekazywanie informacji za pomocą radia, telekomunikacji
i satelity, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych,
w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą
transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, poczta
elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, aukcje online, tj. zapewnienie dostępu do elektronicznej transmisji informacji,
tekstu, rysunków i obrazów dotyczących dóbr i usług, zapewnienie
transmisji i odbioru informacji oraz wiadomości wszelkiego rodzaju
w formie obrazów i dźwięków za pomocą Internetu, usługi łączności
za pomocą telefonii mobilnej, w tym usługi wiadomości tekstowych,
poczty głosowej oraz usługi udostępniana filmów do pobrania,
gier, dzwonków do pobierania do telefonów komórkowych, plików
danych, programów (logotypów i wygaszaczy ekranu) oraz muzyki
za pomocą Internetu, 41 usługi rozrywkowe, działalność sportowa
i kulturalna, doradztwo dla uczestników w zajęciach rekreacyjnych,
usługi w zakresie rekreacji za pośrednictwem Internetu i poza nim,
usługi trenerów osobistych dla osób samotnych, w tym doradztwo
dla osób samotnych w zakresie związków, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących edukacji za pomocą Internetu, udostępnianie
dzwonków do telefonów komórkowych, nie do pobrania, filmów,
gier komputerowych i muzyki, za pomocą bezprzewodowej sieci dla
telefonów komórkowych, zawartych w klasie 41, produkcja programów rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania
społecznych imprez rozrywkowych, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, zawartych
w klasie 41, 45 usługi serwisów społecznościowych na potrzeby podmiotów indywidualnych, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu
znajomości, w tym zawieranie znajomości online i offline, agencje dla
osób samotnych i agencje randkowe, wszystkie wyżej wymienione
usługi dotyczą głównie działalności za pomocą Internetu, doradztwo
w zakresie relacji osobistych, w tym świadczenie analizy relacji osobistych i testów osobowościowych, w tym przez Internet, w formie
kreowania profili osobowościowych oraz poprzez doradztwo personalne dla osób samotnych w tym zakresie i w związku z zawieraniem
związków prywatnych i małżeństwa, usługi w zakresie umawiania się
na randki, swatania i poznawania osób, ustalanie horoskopów.
(111) 297929
(220) 2016 10 07
(210) 462389
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) RETALWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) ARMONIO SOL
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(540)

szenia niemowląt, opakowania ze skóry, parasole, pokrowce na parasole, parasolki, pasy skórzane, wszystkie w/w zawarte w tej klasie,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież sportowa, odzież sportowa zapewniająca ochronę termiczną, odzież zabezpieczająca przed
przemarznięciem, przemoczeniem, przewianiem, przegrzaniem,
przepoceniem, odzież outdoorowa, odzież trekingowa, odzież alpinistyczna, odzież wspinaczkowa, kombinezony, bielizna osobista,
bielizna wchłaniająca pot, stroje kąpielowe, piżamy, palta, płaszcze,
kurtki, rękawiczki jako odzież, szelki, paski jako odzież, paski do obuwia, obuwie sportowe.

Kolor znaku: biały, czarny, jasnoniebieski, niebieski,
ciemnoniebieski, pomarańczowy, szary, jasnoszary
(531) 02.03.01, 02.03.30, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 297930
(220) 2016 10 07
(210) 462393
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) staysofti
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.
(111) 297931
(220) 2016 10 07
(210) 462395
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) MARCIN WOŹNIAK, JERZY BACH CENTRUM KSZTAŁCENIA
APIS SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) FENIX
(510), (511) 41 ogólnodostępne usługi edukacyjne, prowadzenie
szkół dla dzieci i dorosłych, kursy przygotowawcze do egzaminów
i matury.
(111) 297932
(220) 2016 10 07
(210) 462399
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Angel River
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, 43 hotele, rezerwacje
miejsc w hotelach.
(111) 297933
(220) 2016 10 07
(210) 462401
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) Sheraton International IP, LLC, Stamford, US.
(540) TRAVELITE
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 297934
(220) 2016 10 07
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) Fistek-Boćko Ewa, Tarnów, PL.
(540) W
(540)

4033

(210) 462405

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 18 torby, torebki, torby plażowe, torby podróżne, torby
treningowe, torby turystyczne, torby na kółkach, torby na zakupy,
torby alpinistyczne, tornistry szkolne, teczki szkolne, teki dyplomatki,
nesesery, sakwy i sakiewki ze skóry, saszetki, siatki na zakupy, walizki, walizy ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizeczki, plecaki, plecaki
szkolne, plecaki turystyczne, plecaki ze stelażem, wyroby rymarskie,
skóry, skóra surowa lub półprzetworzona, wykończenia i dekoracje
ze skóry do mebli, imitacje skóry, skóra wtórna, aktówki, skórzane
pudła na kapelusze, pudełka z fibry, portfele, portfele na karty wizytowe, portmonetki, etui na klucze, kufry bagażowe, nosidełka do no-

(111) 297935
(220) 2016 10 07
(210) 462407
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) KOCHAŃSKI ZIĘBA & PARTNERS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) kochański zięba & partners Business Law Firm
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony, biały
(531) 26.04.02, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi w zakresie audytu
i księgowości, przygotowywanie zeznań podatkowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, wyceny handlowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie i systematyzacja danych w bazach
komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
41 edukacja w zakresie problematyki prawnej, nauczanie w zakresie
problematyki prawnej, usługi instruktażowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów, sympozjów
i zjazdów, pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi w zakresie tłumaczeń językowych, tłumaczenia, 42 elektroniczna
konwersja danych lub programów, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje, konserwacja, powielanie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 usługi prawnicze,
doradztwo prawne, badania prawne, mediacje, usługi arbitrażowe,
opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, doradztwo
i nadzór w zakresie własności intelektualnej, pośrednictwo w obrocie
i licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, wycena własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie
rejestrowania nazw domen, usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych.
(111) 297936
(220) 2016 10 07
(210) 462408
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) KOCHAŃSKI ZIĘBA & PARTNERS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) kochański zięba i partnerzy Business Law Firm
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony, biały
(531) 24.17.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi w zakresie audytu
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i księgowości, przygotowywanie zeznań podatkowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, wyceny handlowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie i systematyzacja danych w bazach
komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
41 edukacja w zakresie problematyki prawnej, nauczanie w zakresie
problematyki prawnej, usługi instruktażowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów, sympozjów
i zjazdów, pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi w zakresie tłumaczeń językowych, tłumaczenia, 42 elektroniczna
konwersja danych lub programów, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje, konserwacja, powielanie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 usługi prawnicze,
doradztwo prawne, badania prawne, mediacje, usługi arbitrażowe,
opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, doradztwo
i nadzór w zakresie własności intelektualnej, pośrednictwo w obrocie
i licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, wycena własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie
rejestrowania nazw domen, usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych.

(111) 297937
(220) 2016 10 07
(210) 462410
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ANGEL RIVER OLD TOWN WATERFRONT
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, szary
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, 43 hotele, rezerwacje
miejsc w hotelach.
(111) 297938
(220) 2016 10 07
(210) 462416
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, PL.
(540) DOLINA NOTECI
(510), (511) 31 napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, karma dla
zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, karma dla psów biorących udział w gonitwach, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze mięsne w puszce dla
młodych zwierząt, 35 usługi w zakresie sprzedaży karmy dla zwierząt,
środków i artykułów spożywczych dla zwierząt, dodatków do pasz
i karmy dla zwierząt nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt,
artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, napojów dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla zwierząt, 43 usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność i napo-
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je, w tym karmy dla zwierząt, środków i artykułów spożywczych dla
zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwierząt nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, napojów dla zwierząt.

(111) 297939
(220) 2016 10 07
(210) 462417
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) HAXEL EVENTS & INCENTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) haxel EVENTS & INCENTIVE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 27.05.05, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi reklamowe, umieszczanie
reklam w Internecie, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów oraz usługi polegające na kompleksowej ofercie rożnych towarów podkreślającej ich zalety oraz umożliwiającej obejrzenie i zakup tych towarów nabywcom hurtowym i detalicznym, w tym
również prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowych, zarządzanie hotelami, usługi związane z zawieraniem kontraktów franchisingowych, doradztwo w zakresie franchisingu, doradztwo specjalistyczne
w sprawach dotyczących organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, usługi
audytu jako część zarządzania, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie
systemami informatycznymi, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, systemy wsparcia sprzedaży, systemy,
programy budujące relacje z partnerami i motywujące pracowników,
39 usługi w zakresie organizowania podróży, organizowanie wycieczek, rezerwowanie miejsc na wycieczki, również za pośrednictwem
Internetu, organizowanie zwiedzania turystycznego, usługi transportowe, wynajem środków transportu, usługi parkingowe, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów, 41 organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
kursów, eventów, szkoleń, organizowanie i obsługa przyjęć, balów,
dyskotek, organizowanie i obsługa spotkań biznesowych, organizowanie spektakli, organizowanie konkursów, organizowanie targów
i wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie wypoczynku, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawy kondycji fizycznej,
usługi w zakresie organizowania imprez kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych,
usługi domów i ośrodków kultury, usługi galerii I salonów wystawienniczych), usługi wesołych miasteczek i parków rozrywki, usługi świadczone przez biblioteki, nauczanie języków obcych, organizowanie wyjazdów motywacyjnych i nagrodowych.
(111) 297940
(220) 2016 10 07
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) AGRIPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) flori
(540)

(210) 462423

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, pomarańczowy, żółty,
czerwony, jasnoczerwony, fioletowy, jasnofioletowy, niebieski,
jasnoniebieski, czarny
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 31 nasiona rolnicze i ogrodnicze (warzywa, kwiaty, zioła),
35 handel nasionami rolniczymi i ogrodniczymi (warzywa, kwiaty,
zioła), marketing.

nikacja, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(111) 297941
(220) 2016 10 07
(210) 462425
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) PROstart
(510), (511) 1 nawozy.

(111) 297945
(220) 2016 10 07
(210) 462435
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Ema5 z wrotyczem
(540)

(111) 297942
(220) 2016 10 07
(210) 462426
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) CM CENTRUM MIKROORGANIZMÓW
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski
(531) 26.02.07, 26.03.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż preparatów z mikroorganizmami przeznaczonych do poprawy właściwości gleby, usuwania związków organicznych z oczyszczanych powierzchni, higienizacji pomieszczeń,
neutralizacji odoru w pomieszczeniach, sprzedaż kosmetyków z dodatkiem mikroorganizmów do pielęgnacji ciała i włosów, sprzedaż
preparatów z mikroorganizmami przeznaczonych do: mieszanek
probiotycznych używanych jako suplementy diety, mieszanek paszowych o właściwościach probiotycznych używanych w gospodarce pasiecznej, dla gołębi, ptaków ozdobnych i innych drobnych
zwierząt domowych, mieszanek paszowych o właściwościach
probiotycznych do chowu i hodowli dużych zwierząt domowych,
41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, sympozjów i konferencji
na temat wykorzystywania probiotyków w medycynie, weterynarii,
rolnictwie i przemyśle, 42 badania oraz usługi naukowo-techniczne,
44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi
związane z profilaktyką zdrowia.
(111) 297943
(220) 2016 10 07
(210) 462433
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) The Coca-Cola Company, Atlanta, US.
(540) COCA-COLA TO JEST TO
(510), (511) 32 piwa, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 297944
(220) 2016 10 07
(210) 462434
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) BRAND EXTENSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) be Brand Extension
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary, jasnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 38 telekomu-

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 naturalne środki mikrobiologiczne do kondycjonowania gleby i roślin, naturalny biohigienizator.
(111) 297946
(220) 2016 10 07
(210) 462436
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Ema5
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 1 naturalne środki mikrobiologiczne do kondycjonowania gleby i roślin, naturalny biohigienizator.
(111) 297947
(220) 2016 10 07
(210) 462437
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) EmFarma
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 1 naturalne środki mikrobiologiczne przeznaczone
do kondycjonowania gleby i roślin, neutralizacji odorów, higienizacji
i biodezynfekcji powierzchni pomieszczeń.
(111) 297948
(220) 2016 10 07
(210) 462440
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ProBio Cleaner
(540)

Kolor znaku: zielony, błękitny
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 3 naturalny koncentrat do mycia, czyszczenia i regeneracji: powierzchni szklanych. ceramicznych, mebli, podłóg, paneli
drewnianych i drewnopodobnych, posadzek kamiennych, wykładzin
i nawierzchni z tworzyw sztucznych .

(111) 297949
(220) 2016 10 07
(210) 462443
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ProBio Emy
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 preparaty z mikroorganizmami przeznaczone do poprawy właściwości gleby, usuwania związków organicznych z oczyszczanych powierzchni, higienizacji pomieszczeń, neutralizacji odoru
w pomieszczeniach, 3 kosmetyki z dodatkiem mikroorganizmów
do pielęgnacji ciała i włosów, 5 preparaty z mikroorganizmami przeznaczone do: mieszanek probiotycznych używanych jako suplementy diety, mieszanek paszowych o właściwościach probiotycznych
używanych w gospodarce pasiecznej, dla gołębi, ptaków ozdobnych
i innych drobnych zwierząt domowych, mieszanek paszowych o właściwościach probiotycznych do chowu i hodowli dużych zwierząt
domowych, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, sympozjów
i konferencji na temat wykorzystywania probiotyków w medycynie,
weterynarii, rolnictwie i przemyśle, 42 badania oraz usługi naukowo-techniczne, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 297950
(220) 2016 10 07
(210) 462449
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) PROJECT PI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MATCHATIC
(510), (511) 35 pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, świadczenie usług online
w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], 41 usługi
edukacyjne, udostępnianie portalu internetowego w dziedzinie edukacji, publikowanie materiałów multimedialnych online, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie filmów (animowanych) online nie do pobrania.
(111) 297951
(220) 2016 10 07
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mój empik
(540)

(210) 462450

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych, magnetyczne i optyczne nośniki informacji i danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, elektroniczny sprzęt powszechnego użytku w tym pady do konsol, akcesoria do konsol przenośnych, słuchawki, pady z kartami pamięci,
odtwarzacze MP3, kable HDMI, USB, ładowarki, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, akcesoria do komputerów, konsole do gier video, kasety video z grami, gry
komputerowe, gry telewizyjne, programy komputerowe, 16 zeszyty,
papeteria, papier do pisania, bloczki do pisania, papier do pakowania, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, druki,
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reprodukcje obrazów, plansze, książki, podręczniki, albumy, atlasy,
mapy, czasopisma, gazety, reprodukcje obrazów, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, karty pocztowe, karty muzyczne z życzeniami, katalogi, komiksy, notatniki, notesy podręczne, prospekty,
blankiety, broszury, kartki okolicznościowe, plakaty, pieczęcie papierowe, bilety, emblematy, zakładki do książek, fotografie, materiały
biurowe, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały do nauczania, tablice szkolne, ramki do fotografii, materiały piśmienne, przybory szkolne, torby papierowe na zakupy, 18 torby
na zakupy z tworzywa sztucznego, torby na zakupy wielokrotnego
użytku, torby na zakupy skórzane, brezentowe torby na zakupy,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry, gry elektroniczne, sprzęt do gier
elektronicznych, przenośne (podręczne) elektroniczne gry wideo,
sprzęt do gier wideo, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte
w innych klasach, ozdoby choinkowe, 35 usługi handlu detalicznego
i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie urządzeń i przyrządów
fotograficznych, optycznych, urządzeń do nagrywania, przesyłania
oraz odtwarzania dźwięku lub obrazu, magnetycznych nośników
danych, nagranych dysków, płyt kompaktowych, DVD i innych nośników nagrań cyfrowych, osprzętu do przetwarzania danych, komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów, aparatów i osprzętu
telefonicznego oraz akcesoriów telefonicznych, usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich towarów z branży cukierniczej, spożywczej, piekarniczej, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych, usługi handlu detalicznego i/lub
hurtowego dla osób trzecich w zakresie perfum i kosmetyków, usługi
handlu detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie
gier, zabawek, artykułów papierniczych, materiałów piśmiennych,
druków, gazet, książek, prasy, usługi powyższe świadczone również
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez strony internetowe lub telesklepy, usługi ogłoszeń elektronicznych poprzez
łącza telekomunikacyjne, reklama za pośrednictwem Internetu,
usługi aukcji internetowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich
za pośrednictwem Internetu, usługi pośrednictwa pracy za pośrednictwem Internetu, portale internetowe, komputerowe zarządzanie
plikami za pośrednictwem Internetu, usługi wyszukiwania informacji
za pośrednictwem Internetu, badania rynku za pośrednictwem Internetu, usługi informacji statystycznych za pośrednictwem Internetu,
zarządzanie zbiorami informatycznymi za pośrednictwem Internetu, promowanie działalności gospodarczej, reklama na bilbordach
elektronicznych, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
reklama zewnętrzna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklama banerowa, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, 41 usługi w zakresie nauczania,
organizacji szkoleń, informacja o edukacji, wypożyczanie książek,
wypożyczanie filmów, publikowanie książek, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie
centrum spotkań kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury, sprzedaż dla osób trzecich
biletów na koncerty i Imprezy okolicznościowe.

(111) 297952
(220) 2016 10 07
(210) 462452
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) PROJECT PI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MATPLANNER
(510), (511) 35 pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, świadczenie usług online
w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], 41 usługi
edukacyjne, udostępnianie portalu internetowego w dziedzinie edukacji, publikowanie materiałów multimedialnych online, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie filmów (animowanych) online nie do pobrania.
(111) 297953
(220) 2016 10 10
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) JANIA ANDRZEJ, Szczecin, PL.
(540) PUCEK

(210) 462470
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(540)

(732) ELTAR-MALIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin, PL.
(540) ELTAR ENERGY
(540)

(531) 03.01.08, 27.05.01
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, formy odlewnicze
metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe dla infrastruktury miejskiej, konstrukcje metalowe dla systemów sprzątania psich nieczystości, materiały konstrukcyjne metalowe, drobne
wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, pojemniki
metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, pojemniki metalowe
do składowania i przechowywania psich nieczystości, kosze metalowe, kosze metalowe na psie nieczystości, kosze metalowe na śmieci,
ławki metalowe, ławki metalowe z elementami drewnianymi, tablice metalowe, 16 folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folia
z tworzywa sztucznego do pakowania i przechowywania psich nieczystości, worki oraz torby do pakowania i przechowywania psich
nieczystości z papieru lub z tworzyw sztucznych, 20 meble metalowe, kosze niemetalowe do składowania i przechowywania psich
nieczystości, pojemniki z tworzyw sztucznych do pakowania, pojemniki z tworzyw sztucznych do składowania i przechowywania psich
nieczystości, 21 kosze na śmieci, kosze na odpadki, kubły na śmieci,
pojemniki i kuwety na psie nieczystości, 39 usługi w zakresie składowania, usługi w zakresie składowania odpadów, usługi w zakresie
składowania psich nieczystości, usługi w zakresie transportu i wyładunku odpadów, usługi w zakresie transportu sanitarnego, 42 usługi
w zakresie projektowania systemów sprzątania psich nieczystości,
usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego.
(111) 297954
(220) 2016 10 10
(210) 462472
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) SPORT PRACTICUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Solvano
(510), (511) 41 nauczanie, trening, instruktaż sportowy, instruktaż
w zakresie treningu kondycyjnego, usługi w zakresie treningu fizycznego, poprawianie kondycji, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, rehabilitacja, masaż, pomoc medyczna, opieka zdrowotna.
(111) 297955
(220) 2016 10 10
(210) 462474
(151) 2017 03 13
(441) 2016 11 21
(732) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna, PL.
(540) Gra planszowa Tabliczka mnożenia Mnożenie bez problemów
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty, niebieski
(531) 24.17.05, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 gry planszowe.
(111) 297956
(220) 2016 10 10
(210) 462475
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) GALAS MONIKA, Warszawa, PL.
(540) TALENT RECRUITMENT
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, prowadzenie usług reklamowych.
(111) 297957
(151) 2017 03 09

4037

(220) 2016 10 10
(441) 2016 11 21

(210) 462476

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 01.15.03, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 37 usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 42 usługi projektowania.
(111) 297958
(220) 2016 10 10
(210) 462478
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) FUNDACJA POLSKIEDZIECI.ORG, Wysoka, PL.
(540) ZDROWIK
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie zarządzania w działalności handlowej, usługi w zakresie administrowania
działalnością handlową, usługi w zakresie prac biurowych, 41 usługi
w zakresie nauczania, usługi w zakresie kształcenia, usługi w zakresie
działalności rozrywkowej, usługi w zakresie działalności sportowej
i kulturalnej, 43 usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania.
(111) 297959
(220) 2016 10 10
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 21
(732) NOVUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wołomin, PL.
(540) Mr. ROLLO
(540)

(210) 462479

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania
żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, papier do pakowania, papier do zawijania, opakowania na żywność, tace z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych do pakowania żywności, opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania z papieru lub kartonu, torebki na kanapki z papieru lub
tworzyw sztucznych, materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, torebki z papieru lub
tworzyw sztucznych na artykuły żywnościowe, torby z papieru lub
tworzyw sztucznych na artykuły żywnościowe, pudełka z papieru
lub tworzyw sztucznych do pakowania, składane pudełka z papieru
lub tworzyw sztucznych, pojemniki z papieru lub tworzyw sztucznych przeznaczone dla jedzenia na wynos, opakowania do butelek
z papieru lub tworzyw sztucznych, pojemniki z papieru lub tworzyw
sztucznych, folia do pakowania artykułów żywnościowych, serwetki, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, materiały
drukowane, naklejki adresowe, ulotki, jadłospisy, karty menu, 21 pojemniki i pudełka na kanapki, termoizolacyjne pojemniki na żywność
lub napoje, termoizolacyjne torby na żywność lub napoje, pojemniki
do przechowywania żywności, pojemniki na żywność zatrzymujące
ciepło, zimne okłady do utrzymywania niskiej temperatury żywności
i napojów, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, talerze z papieru
lub tworzyw sztucznych, serwetniki, pudełka dozujące serwetki papier, butelki, okładki, uchwyty na karty menu, przybory kuchenne,
29 zupy, kompoty, napoje mleczne, kefiry, jogurty, sałatki gotowe,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatki z kurczakiem, surówki
owocowe i warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, pasty mięsne, pasty rybne, pasty owocowe, pasty warzywne, potrawy z ryb dla ludzi, przekąski na bazie mięsa, drobiu,
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ryb, warzyw, jajek, owoców, owoców morza, gotowe posiłki zawierające mięso, drób, jajka, ryby, owoce, warzywa, owoce morza, gotowe posiłki zawierające głównie kurczaka, sosy do kurczaka, burgery,
burgery mięsne, burgery sojowe, burgery warzywne, burgery z tofu,
kurczaki gotowane, kurczaki smażone, kurczaki grillowane, hummus,
omlety, koktajle mleczne, koktajle warzywne, koktajle owocowe, maślanka, przetwory twarożkowe, 30 gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, ziemniaków, kaszy, makaronu, batatów z dodatkiem
mięsa, drobiu, ryb, warzyw, owoców, grzybów, ziół, nabiału, sosów,
kanapki, kanapki nadziewane, desery, gotowe desery, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, gofry, słodycze, batony, batoniki, batony zbożowe i energetyczne, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, gotowe potrawy oparte
na kluskach, gotowe potrawy z makaronu, gotowe potrawy oparte
na ryżu, marynaty, potrawy i żywność na bazie mąki, muesli, naleśniki, puddingi, puddingi gotowe do spożycia, desery puddingowe,
paszteciki, pesto, pizze, placki, płatki zbożowe, przekąski zbożowe,
przekąski ryżowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki owsiane z dodatkiem orzechów
lub suszonych owoców (granola), spaghetti, sos do spaghetti, sushi,
tabule, tarty, tortille, quiche, gotowe sosy, mięsne sosy, sosy do sałatek, musy, herbata, napoje na bazie herbaty, mrożona herbata,
kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę,
kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
kolportaż próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej za pomocą katalogów, globalnej
sieci komputerowej i zamówień korespondencyjnych związane
ze środkami spożywczymi, 39 dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, za pomocą katalogów lub za pomocą globalnej
sieci komputerowej, dostawa żywności, transport żywności, pakowanie żywności, usługi w zakresie dostarczania żywności, dostawa
żywności i napojów przygotowanych do spożycia, pakowanie produktów, pakowanie towarów, 41 warsztaty kulinarne, szkolenia
w zakresie cateringu, usługi konsultacyjne w zakresie zawodów
kulinarnych, usługi edukacyjne dotyczące gotowania, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, zapewnianie kursów edukacyjnych
związanych z dietą, szkolenie w zakresie diety, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie i oferowanie żywności i napojów dla gości, usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, catering obejmujący żywność i napoje na bankiety, przyjęcia koktajlowe, zjazdy, targi, wystawy, seminaria, kongresy, szkolenia, sympozja, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, doradztwo kulinarne, organizacja cateringu na imprezy
okolicznościowe, organizacja cateringu na imprezy firmowe, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 44 doradztwo dietetyczne, planowanie diety, planowanie i nadzorowanie
diet odchudzających, doradztwo w zakresie odżywiania się, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych.
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ności fizycznej, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych-rozrywka.

(111) 297961
(220) 2016 10 04
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk, PL.
(540) YOHO!
(540)

(210) 462283

Kolor znaku: żółty, złoty, ciemnobrązowy, ciemnoszary, czerwony,
jasnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 18.04.01, 18.04.03, 02.09.23, 09.07.01,
09.07.05, 09.07.25
(510), (511) 28 zabawki jako butelki z niespodzianką, 30 napoje
na bazie soków owocowych z dodatkiem żelków, napoje na bazie soków owocowych z dodatkiem żelków owocowych, 32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, woda mineralna,
napoje mineralne, nektary owocowe bezalkoholowe, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, soki, piwo, soki owocowe, woda stołowa,
woda sodowa, napoje z dodatkami smakowymi i aromatami.
(111) 297962
(220) 2016 10 06
(210) 462350
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) GPD AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, biały
(531) 03.01.08, 26.01.01, 29.01.13, 16.03.13, 09.03.13
(510), (511) 16 publikacje drukowane.

(111) 297960
(220) 2016 10 10
(210) 462480
(151) 2017 03 13
(441) 2016 11 21
(732) WIERZBICKI SEBASTIAN, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) gorzowska nadwarciańska dycha
(540)

(111) 297963
(220) 2016 10 10
(210) 462481
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) KOMET J.KOSAK, T.KOSAK, M.WAJDA SPÓŁKA JAWNA,
Rzeszów, PL.
(540) KOMET
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 podkoszulki sportowe, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, odzież gotowa, bielizna wchłaniająca
pot, bokserki, buty sportowe, nakrycia głowy-czapki, nakrycia głowy-daszki, odzież dzianinowa, koszule, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki z krótkim rękawem, legginsy, majtki, majtki damskie, nakrycia głowy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, opaski na głowę,
41 organizowanie zawodów sportowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi trenera osobistego-trening spraw-

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) drobnicy
metalowej: gwoździ, podkładek, kołków rozporowych . nakrętek,
podkładek, prętów gwintowanych, śrub, klamek i zamków do drzwi
i okien, zawiasów, wkładek, kluczy, rynien dachowych, siatki metalowej, piłek do metalu, rusztów, deflektorów i wkładów kominowych
metalowych, rozet metalowych, kolanek i rur metalowych, ręcznych
narzędzi do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni,
drabin metalowych, piecy grzewczych, piecy kuchennych, elektrod
do urządzeń spawalniczych, materiałów ściernych, narzędzi rolni-
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czych, ogrodniczych i do kształtowania krajobrazu, elektrycznych
narzędzi ogrodniczych, węży ogrodowych, opryskiwaczy ogrodowych, rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, elektrycznych gniazdek i kontaktów, kabli elektrycznych,
pędzli malarskich, odzieży i obuwia ochronnego, metalowych elementów mebli ogrodowych, czyściwa bawełnianego, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej.

(111) 297964
(220) 2016 10 10
(210) 462484
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) MARIACKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) mariackie
(510), (511) 29 bekon, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, filety rybne, flaki, galaretki jadalne, galaretki mięsne, homary nieżywe, humus, jaja, kaszanka, kawior, kiełbasy, krokiety, krewetki nieżywe,
łosoś, małże jadalne nieżywe, mięso, gotowe dania z mięsa, ostrygi
nieżywe, pasztet z wątróbki, potrawy rybne, żywność produkowana
z ryb, ryby nieżywe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sery, szynka, tłuszcze jadalne, wędliny, zupy, 30 bułki, chleb, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciastka, galaretki owocowe, kawa, herbata, kakao,
kanapki, makarony, naleśniki, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy
sałatkowe, sosy do deserów, paszteciki, pizze, placki, produkty zbożowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze, lody, 32 piwo, piwo słodowe,
piwo imbirowe, piwa smakowe, ale, drinki na bazie piwa, ekstrakty
chmielu do produkcji piwa, imitacje piwa, indyjskie piwa jasne ale,
piwa korzenne, piwa mineralizowane, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwo o małej zawartości alkoholu,
porter, shandy, stout, przetworzony chmiel do produkcji piwa, soki
owocowe, soki warzywne, woda mineralna, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów wędliniarskich,
garmażeryjnych, owoców i warzyw konserwowanych, jadalnych
olejów i tłuszczy, kawy, herbaty, produktów zbożowych, wyrobów
piekarniczych i cukierniczych, lodów, piwa, wody mineralnej, soków
owocowych, 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kawiarnie,
restauracje, puby, usługi barów kawowych, usługi barów piwnych,
zapewnianie i oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach i barach, usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych, hotelowe usługi cateringowe, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizowanie przyjęć weselnych, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 297965
(220) 2016 10 10
(210) 462485
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) MARIACKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) browar mariacki
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo imbirowe, piwa smakowe,
ale, drinki na bazie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, imitacje piwa, indyjskie piwa jasne ale, piwa korzenne, piwa mineralizowane, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa,
piwo o małej zawartości alkoholu, porter, shandy, stout, przetworzony chmiel do produkcji piwa, soki owocowe, soki warzywne, woda
mineralna, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej
i hurtowej wyrobów wędliniarskich, garmażeryjnych, owoców i warzyw konserwowanych, jadalnych olejów i tłuszczy, kawy, herbaty,
produktów zbożowych, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, lodów, piwa, wody mineralnej, soków owocowych, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa, przetwarzanie żywności, 43 usługi barowe,
bary szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, puby, usługi barów kawowych, usługi barów piwnych, zapewnianie i oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach i barach, usługi hotelowe, usługi
restauracji hotelowych, hotelowe usługi cateringowe, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, organizowanie przyjęć weselnych, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 297966
(151) 2017 03 22

(220) 2016 10 10
(441) 2016 12 05

(210) 462492
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(732) MADEJ DOROTA, MADEJ DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE RAJ-POL SKARPETY
CZĘSTOCHOWSKIE SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa, PL.
(540) RAJ-POL
(540)

(531) 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, chusty do noszenia niemowląt, etui na klucze,
imitacje skóry, zestawy podróżne [wyroby skórzane], kuferki na kosmetyki [puste], kufry bagażowe, kufry podróżne, nici ze skóry, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, parasole, parasolki, plecaki, portfele, portmonetki,
pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze,
rzemienie, worki, sakiewki, skóra surowa lub półprzetworzona, wyprawione skóry, skóry zwierzęce, nici ze skóry, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, teczki, torby, torby na kółkach, podróżne torby
na ubranie, torby na zakupy, torby plażowe, torby turystyczne, torebki,
tornistry szkolne, walizki, pojemniki na wizytówki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, 25 apaszki [chustki], bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy dresowe, boa na szyję, buty,
buty sportowe, chustki [apaszki], daszki [nakrycia głowy], fartuchy
[odzież], futra [odzież], garnitury, getry, gorsety, halki [bielizna], kombinezony, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki,
nakrycia głowy, legginsy, majtki, nauszniki [odzież], ocieplacze, obuwie, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież], pelerynki, piżamy,
płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe,
podwiązki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki
damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 35 usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży ubrań, odzieży gotowej, nakryć głowy,
bielizny osobistej, obuwia, pasków odzieżowych, piżam, wyrobów
pończoszniczych, kuferków, kufrów, okryć dla zwierząt, nosidełek dla
niemowląt, parasoli, parasolek, plecaków, portfeli, portmonetek, skóry
surowej lub półprzetworzonej, teczek, toreb, torebek, walizek, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z ubraniami, odzieżą gotową, nakryciami głowy, bielizną osobistą, obuwiem,
paskami odzieżowymi, piżamami, wyrobami pończoszniczymi, kuferkami, kuframi, okryciami dla zwierząt, nosidełkami dla niemowląt,
parasolami, parasolkami, plecakami, portfelami, portmonetkami, skórami surowymi lub półprzetworzonymi, teczkami, torbami, torebkami,
walizkami.
(111) 297967
(220) 2016 10 10
(210) 462493
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) MADEJ DOROTA, MADEJ DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE RAJ-POL SKARPETY
CZĘSTOCHOWSKIE SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa, PL.
(540) PATION
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, chusty do noszenia niemowląt, etui na klucze,
imitacje skóry, zestawy podróżne [wyroby skórzane], kuferki na kosmetyki [puste], kufry bagażowe, kufry podróżne, nici ze skóry, nosidełka
dla niemowląt do noszenia na ciele, obroże dla zwierząt, okrycia dla
zwierząt, parasole, parasolki, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka
ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, rzemienie,
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worki, sakiewki, skóra surowa lub półprzetworzona, wyprawione skóry,
skóry zwierzęce, nici ze skóry, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze,
teczki, torby, torby na kółkach, podróżne torby na ubranie, torby na zakupy, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, walizki, pojemniki na wizytówki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
25 apaszki [chustki], bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy dresowe, boa na szyję, buty, buty sportowe, chustki
[apaszki], daszki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież], futra [odzież], garnitury, getry, gorsety, halki [bielizna], kombinezony, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, nakrycia głowy, legginsy, majtki,
nauszniki [odzież], ocieplacze, obuwie, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież],
paski [odzież], pelerynki, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez
rękawów, podkoszulki sportowe, podwiązki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje
przeciwdeszczowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi pośrednictwa
w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży ubrań, odzieży gotowej, nakryć
głowy, bielizny osobistej, obuwia, pasków odzieżowych, piżam, wyrobów pończoszniczych, kuferków, kufrów, okryć dla zwierząt, nosidełek
dla niemowląt, parasoli, parasolek, plecaków, portfeli, portmonetek,
skóry surowej lub półprzetworzonej, teczek, toreb, torebek, walizek,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni
z ubraniami, odzieżą gotową, nakryciami głowy, bielizną osobistą, obuwiem, paskami odzieżowymi, piżamami, wyrobami pończoszniczymi,
kuferkami, kuframi, okryciami dla zwierząt, nosidełkami dla niemowląt,
parasolami, parasolkami, plecakami, portfelami, portmonetkami, skórami surowymi lub półprzetworzonymi, teczkami, torbami, torebkami,
walizkami.

(111) 297968
(220) 2016 10 10
(210) 462494
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) SOLUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) S SOLUZ oświetlamy rzeczywistość
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 oświetlenie elektryczne, urządzenia oświetleniowe
LED, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.
(111) 297969
(220) 2016 10 10
(210) 462497
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) BERGER IRENA, Rydułtowy, PL.
(540) „ślązaczki”
(510), (511) 29 bekon, kiełbasy, drób nieżywy, konserwy mięsne, kaszanka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, smalec, łój spożywczy, pasztety z wątróbki, podroby, sałatki warzywne, smalec, krokiety, flaki, wieprzowina, tłuszcze jadalne, szynka, wędliny, 35 usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej w tym sprzedaży za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, w szczególności
mięsa, drobiu nieżywego, konserw mięsnych, podrobów, wędlin,
kiełbas, szynek, tłuszczy jadalnych, pasztetów, sałatek warzywnych.
(111) 297970
(151) 2017 04 05

(220) 2016 10 10
(441) 2016 12 19

(210) 462510
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(732) GÓRKIEWICZ BARTOSZ, Śrem, PL.
(540) DRWAL POLSKI
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 02.01.30, 14.07.02, 14.07.03,
24.01.08, 27.05.01
(510), (511) 4 drewno opałowe, 19 drewno.
(111) 297971
(220) 2016 10 10
(210) 462515
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) POLAND’S NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Poland’s natural enerjuicer NATURALNY ENERGETYK MOC
NATURY sok jabłkowy+guarana+kofeina NATURALNE SKŁADNIKI
sok jabłkowy+guarana+kofeina NATURALNE SKŁADNIKI apple
juice+guarana+caffeine NATURAL INGREDIENTS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, żółty, zielony, jasnozielony,
brązowy, złoty, beżowy, pomarańczowy
(531) 05.07.01, 05.07.13, 25.01.15, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje energetyczne.
(111) 297972
(220) 2016 10 11
(210) 462516
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) August Storck KG, Berlin, DE.
(540) nimm 2 Uśmiech Lata
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.
(111) 297973
(220) 2016 10 11
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy BIANCO COCONUT WAFERS
(540)

(210) 462526

Kolor znaku: niebieski, biały, żołty, złoty
(531) 02.09.01, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 26.04.05, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
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(540)

(111) 297974
(220) 2016 10 11
(210) 462529
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) BIELIŃSKI ANDRZEJ PPH PROPER, Radzymin, PL.
(540) LEMOTION
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, kurtki, rękawiczki, czapki, szaliki, swetry.
(111) 297975
(220) 2016 10 11
(210) 462530
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Wings of color Grow Wow
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, 5 preparaty farmaceutyczne, lecznicze tusze
do rzęs, lecznicze odżywki do rzęs, lecznicze preparaty do rzęs.
(111) 297976
(220) 2016 10 11
(210) 462531
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) OCTIM WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztynek, PL.
(540) GLAZURA BALSAMICZNA. OCTIM
(510), (511) 30 glazury do szynki, mięsne sosy, ocet, przyprawy, sosy
do sałatek, sosy jako przyprawy, sosy sałatkowe.
(111) 297977
(220) 2016 10 11
(210) 462532
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) OCTIM WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztynek, PL.
(540) WARMIŃSKI SOS MUSZTARDOWY. OCTIM
(510), (511) 29 przeciery warzywne, 30 mięsne sosy, musztarda,
przyprawy, relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw,
sosy – przyprawy, sosy sałatkowe.
(111) 297978
(220) 2016 10 11
(210) 462533
(151) 2017 03 28
(441) 2016 12 05
(732) OCTIM WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztynek, PL.
(540) OCTIM OD 1965
(510), (511) 29 oleje jadalne, zupy, rosoły, buliony, koncentraty bulionu, przecier pomidorowy, groszek konserwowy, kiszone warzywa,
korniszony, korniszony z jarzynami w occie, warzywa konserwowe,
30 sosy sałatkowe, musztarda, ocet, majonezy, ketchup, sosy pomidorowe, sosy (przyprawy), glazury do szynki, 32 soki owocowe, soki
warzywne (napoje), woda stołowa, woda mineralna.
(111) 297979
(220) 2016 10 11
(210) 462536
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Karczew, PL.
(540) Kurka na kółkach!

Kolor znaku: czarny, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 24.17.04, 26.11.22
(510), (511) 29 drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, flaki, galarety mięsne, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba,
pasztet z wątróbki, wędliny, wieprzowina, wyroby garmażeryjne,
chipsy, frytki, 30 cheeseburgery, mięso w cieście, mięso zapiekane
w cieście, mięsne sosy, paszteciki, przyprawy, sosy do sałatek, artykuły spożywcze, wyroby cukiernicze, chipsy, lody, 35 prowadzenie
usług w zakresie: agencji importowo-eksportowej, agencji informacji
handlowej, agencji reklamowej, badanie rynku, udzielanie handlowych informacji i porad konsumentom, handlowe wyceny, prezentowanie produktów mięsnych w mediach do celów promocji sprzedaży
i reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, telewizyjnej
i prasowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie sklepów detalicznych lub
hurtowni zapewniających wyselekcjonowanie z myślą o osobach
trzecich produktów mięsnych, bez uwzględnienia transportu, tak
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, prowadzenie punktów sprzedaży obwoźnej.
(111) 297980
(220) 2016 10 11
(210) 462537
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 16
(732) GIL IZABELA, Katowice, PL.
(540) SAUBERS
(510), (511) 1 środek do odtłuszczania i czyszczenia urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz części metalowych.
(111) 297981
(220) 2016 10 11
(210) 462544
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) SKROBISZEWSKA ANNA, Toruń, PL.
(540) REPUBLIKA
(510), (511) 3 perfumy i środki higieny osobistej, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny, kremy, olejki, żele i mgiełki do ciała,
kremowe żele pod prysznic, lotiony i żele, mydła perfumowane, saszetki zapachowe, 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe
utrwalone na taśmach, na płytach DVD, CD, VCD, gry video, płyty fonograficzne, taśmy video, taśmy magnetyczne, dyski optyczne w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, urządzenia przeznaczone dla rozrywki do użytku z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem,
urządzenia i przyrządy do zapisu i odtwarzania dźwięku i wideo, urządzenia do odtwarzania skompresowanych plików muzycznych, urządzenia do przechowywania danych, mikroprocesory, układy pamięciowe (chipy), automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucanie monety, programy komputerowe
nagrane, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji,
indeksowania i organizacji informacji w obrębie indywidualnych stacji
roboczych, komputerów osobistych lub sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do obsługi poczty elektronicznej i do komunikacji w grupach roboczych poprzez sieci komputerowe, oprogramowanie komputerowe do tworzenia informacji, indeksów miejsc
w sieci oraz indeksów innych źródeł informacji, ściągalne dzwonki,
grafiki i muzyka, obrazy i nagrania wideo za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej i aparatury radiowej, okulary, etui na okulary,
14 wyroby jubilerskie, biżuteria, zegarki, breloczki do kluczy, amulety,
pierścienie, paski do zegarków, szpilki do krawatów, spinki do krawatów, monety, ozdoby, statuetki i figurki z metali szlachetnych lub ka-
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mieni szlachetnych lub pokrywane nimi, płyty z metali szlachetnych
lub pokrywane nimi, 15 instrumenty muzyczne, pozytywki, 16 materiały piśmienne, druki, wydawnictwa, katalogi branżowe, książki, czasopisma, naklejki, materiały fotograficzne, plakaty, druki, odbitki, albumy, karty, pocztówki, kartki okolicznościowe, kalendarze, ramki
do zdjęć, albumy do zdjęć, torebki i pudełka na prezenty, notatniki,
długopisy, ołówki i kredki, pamiętniki, nalepki, kalkomanie, segregatory, foldery, organizatory osobiste, oprawy do książek i organizatorów
osobistych, prospekty, broszury, ulotki, informatory, afisze, fotografie,
wizytówki, notesy, obsadki do piór, stalówki, grafiony, kosze na listy,
bielizna stołowa i serwetki papierowe, papierowe obrusy i ręczniki, papierowe chusteczki do nosa, stemple, pudełka kartonowe lub papierowe, torby do pakowania z papieru i z tworzyw sztucznych, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), plakaty reklamowe, 18 torby, portfele, portmonetki, torebki, torby na zakupy, plecaki,
etui do wyrobów toaletowych i kosmetyczki, parasole, parasolki, etui
na klucze, paski, 24 tekstylia i wyroby tekstylne, nie zawarte w innych
klasach, narzuty na łóżka i obrusy, poszwy, prześcieradła, poszewki
na poduszki, ręczniki, 25 odzież, podkoszulki, (T-shirty), bluzy sportowe, żakiety, kapelusze, czapki, nakrycia głowy, obuwie, akcesoria
odzieżowe, mianowicie opaski na przeguby, paski, chusty, okrycia
z kapturem, bielizna osobista, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne
i sportowe nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 34 artykuły
dla palaczy, popielniczki, zapalniczki dla palaczy, 35 usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, agencje reklamowe, audyt, badania marketingowe, badania opinii publicznej, 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 wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, 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 reklamowych, organizowanie 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, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych
lub baz danych, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji
elektronicznych i drukowanych, marketing, prowadzenie sklepów muzycznych, usługi sprzedaży towarów takich, jak: perfumy i środki higieny osobistej, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny,
kremy, olejki, żele i mgiełki do ciała, kremowe żele pod prysznic, lotiony i żele, mydła perfumowane, saszetki zapachowe, nagrane dyski
kompaktowe zawierające muzykę, nagrane filmy wideo do pobrania
prezentujące widowiska muzyczne i nagrania muzyczne, ściągalne
dzwonki, grafiki, i muzyka, obrazy i nagrania wideo za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej i aparatura radiowa, nagrania wideo i/
lub dźwiękowe, filmy, gry wideo, okulary, etui na okulary, wyroby jubilerskie, zegarki, breloczki do kluczy, amulety, pierścienie, paski do zegarków, szpilki do krawatów, biżuteria, spinki do krawatów, monety,
ozdoby, statuetki i figurki z metali szlachetnych lub kamieni szlachetnych lub pokrywane nimi, płyty z metali szlachetnych lub pokrywane
nimi, instrumenty muzyczne, pozytywki, materiały piśmienne, druki,
książki, czasopisma, naklejki, materiały fotograficzne, plakaty, druki,
odbitki, albumy, karty, pocztówki, kartki okolicznościowe, kalendarze,
ramki do zdjęć, albumy do zdjęć, torebki i pudełka na prezenty, notatniki, długopisy, ołówki i kredki, pamiętniki, kalkomanie, segregatory,
foldery, organizatory osobiste, oprawy do książek i organizatorów osobistych, torby, portfele, portmonetki, torebki, torby na zakupy, plecaki,
etui do wyrobów toaletowych i kosmetyczki, parasole, parasolki, etui
na klucze, paski, tekstylia i wyroby tekstylne, nie zawarte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy, poszwy, prześcieradła, poszewki na poduszki, ręczniki, odzież, podkoszulki, (T-shirty), bluzy sportowe, żakiety, kapelusze, czapki, nakrycia głowy, obuwie, akcesoria odzieżowe,
opaski na przeguby, paski, chusty, okrycia z kapturem, bielizna osobista, gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych
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klasach, ozdoby choinkowe, artykuły dla palaczy, popielniczki, zapalniczki dla palaczy, 38 agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, poczta elektroniczna,
przesyłanie informacji zapisanych na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych, służących do nadawania lub odbioru informacji, dostarczanie informacji za pośrednictwem
komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej, baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego
o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych potrzeb, udostępnianie baz danych,
41 usługi w zakresie rozrywki, usługi rozrywkowe w postaci widowisk
muzycznych na żywo, udostępnianie strony internetowej zawierającej
występy muzyczne i filmy wideo, związane z nimi wideoklipy i inne
materiały multimedialne związane z nimi, informacje o wykonawcy
muzycznym, programy telewizyjne prezentujące różne widowiska rozrywkowe i/lub muzyczne nadawane i/lub emitowane za pośrednictwem Internetu, telewizji, telewizji kablowej i/lub satelitarnej, usługi
rozrywkowe w zakresie muzyki, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, koncerty, musicale i przedstawienia wideo,
przeprowadzanie, produkcja i prezentacja spektakli, spektakli muzycznych, koncertów, wideo oraz programów radiowych i telewizyjnych,
usługi klubów muzycznych, usługi nocnych klubów, usługi w zakresie
działalności wydawniczej, edycja i dystrybucja książek, tekstów, gazet,
periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów
korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji,
sympozjów, przyjęć, balów, koncertów, organizowanie konkursów,
plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne,
szkolenia, zarządzanie portalami internetowymi, usługi reporterskie,
organizowanie, montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja filmów i widowisk, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych,
usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi
współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, dostarczanie
informacji o imprezach rozrywkowych, tworzenie kompozycji muzycznych, pisanie tekstów, innych niż reklamowe, pisanie scenariuszy, organizowanie i prowadzenie studia filmowego, usługi w zakresie tłumaczeń, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa przyjęć
okazjonalnych w zakresie posiłków, usługi kawiarni, restauracji, kafeterii, barów, snack-barów, pubów, stołówek i innych placówek gastronomicznych, usługi cateringowe, usługi informacyjne dotyczące restauracji, a szczególnie potraw gotowych, usługi doradcze w dziedzinie
restauracyjnej i hotelowej, usługi rezerwacji restauracji i hoteli, 45 usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządzanie prawami
autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi prawne,
usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, usługi
w zakresie wydawania licencji, eksploatacja praw własności przemysłowej, dostarczanie informacji w zakresie zarządzania prawami autorskimi, wydawania licencji i wykorzystywania praw własności intelektualnej on-line z komputerowej bazy danych, banku danych lub
Internetu, usługi serwisów społecznościowych online.

(111) 297982
(220) 2016 10 11
(210) 462545
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) KUBIŃSKI ARTUR, Gdańsk, PL.
(540) MEDARFA
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, dodatki odżywcze, produkty dietetyczne do celów medycznych, leki dla ludzi,
preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne.
(111) 297983
(220) 2016 10 11
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 21
(732) FULINOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Fulinowo

(210) 462546
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(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotele, wynajem pomieszczeń na pobyt czasowy.

(111) 297984
(220) 2016 10 11
(210) 462550
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) WSPIERAJMY SĄSIEDZKI BIZNES
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy on-line i w informatycznych
sieciach komunikacyjnych (Intranet) na rzecz osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych na rzecz osób trzecich,
reklamowa poczta elektroniczna, badania rynkowe, 36 usługi bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe, kredytowe-dla osób prywatnych,
usługi bankowości bezpośredniej (home-banking), usługi operacji
kredytowych dostarczane także on-line, usługi w zakresie: notowań
giełdowych, pośrednictwa maklerskiego, kaucji, kas oszczędnościowych, funduszy emerytalnych, wymiany środków pieniężnych, finansowania zakupów na raty, wycen finansowych, udzielania pożyczek
i płatności, pożyczek pod zastaw, spłat ratalnych, zarządzania portfelami i usługami dotyczącymi inwestowania produktów oszczędnościowych, emisja bonów oszczędnościowych, usługi w zakresie
informacji finansowej i bankowej, usługi kas oszczędnościowych
i zapomogowych, agencji kredytowych, obsługa kart debetowych,
usługi doradztwa w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych,
usługi ubezpieczeń bankowych, usługi ubezpieczeniowe kredytów
i związane z kartami kredytowymi, ubezpieczenia nieruchomości,
ubezpieczenia funduszy emerytalnych, usługi ubezpieczenia hipotecznego i kredytów hipotecznych, ubezpieczenia przedłużonych
gwarancji, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi wyceny
roszczeń z ubezpieczenia, usługi dotyczące gwarancji (poręczeń)
w tym gwarancji ubezpieczeniowych, weryfikacji czeków, usługi
w zakresie depozytów sejfowych, pośrednictwa i emisji kart kredytowych, elektronicznego transferu środków pieniężnych, usługi
sponsorowania finansowego, usługi operacji finansowych, bankowe
i pieniężne świadczone on-line przez sieci telekomunikacyjne i komunikacyjne oraz przez sieci informatyczne, 41 usługi w zakresie:
organizowania i prowadzenia seminariów, kolokwiów, konferencji, kongresów, organizowania zawodów i wydarzeń o charakterze
sportowym, rozrywkowym i edukacyjnym, organizowania wydarzeń
i konkursów (edukacyjnych lub rozrywkowych), usługi edukacyjne,
szkoleniowe, kulturalne, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania wystaw z dziedziny kultury, edukacji i sportu, usługi
dostarczania gier on-line dostępnych poprzez sieć informatyczną,
usługi publikowania książek, czasopism, materiałów edukacyjno-szkoleniowych, usługi redagowania i publikowania tekstów innych
niż teksty reklamowe, usługi publikacji elektronicznej on-line periodyków i literatury o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, usługi
w zakresie organizowania wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, rozrywkowym, edukacyjnym.
(111) 297985
(220) 2016 10 11
(210) 462552
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) WSPIERAMY SĄSIEDZKI BIZNES
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy on-line i w informatycznych sieciach komunikacyjnych (intranet, intranet) na rzecz osób
trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych
na rzecz osób trzecich, reklamowa poczta elektroniczna, badania
rynkowe, 36 usługi bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe, kredytowe-dla osób prywatnych, usługi bankowości bezpośredniej
(home-banking), usługi operacji kredytowych dostarczane także
on-line, usługi w zakresie: notowań giełdowych, pośrednictwa
maklerskiego, kaucji, kas oszczędnościowych, funduszy emerytalnych, wymiany środków pieniężnych, finansowania zakupów
na raty, wycen finansowych, udzielania pożyczek i płatności, pożyczek pod zastaw, spłat ratalnych, zarządzania portfelami i usługami
dotyczącymi inwestowania produktów oszczędnościowych, emisja
bonów oszczędnościowych, usługi w zakresie informacji finansowej i bankowej, usługi kas oszczędnościowych i zapomogowych,
agencji kredytowych, obsługa kart debetowych, usługi doradztwa
w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczenia bankowe, ubezpieczeniowe kredytów i związane z kartami kredytowymi, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia
funduszy emerytalnych, ubezpieczenia hipotecznego i kredytów
hipotecznych, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, usługi po-
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średnictwa ubezpieczeniowego, usługi wyceny roszczeń z ubezpieczenia, usługi dotyczące gwarancji (poręczeń) w tym gwarancji
ubezpieczeniowych, weryfikacji czeków, usługi w zakresie depozytów sejfowych, pośrednictwa i emisji kart kredytowych, elektronicznego transferu środków pieniężnych, usługi sponsorowania
finansowego, usługi operacji finansowych, bankowe i pieniężne
świadczone on-line przez sieci telekomunikacyjne i komunikacyjne
oraz przez sieci informatyczne, 41 usługi w zakresie: organizowania
i prowadzenia seminariów, kolokwiów, konferencji, kongresów, organizowania zawodów i wydarzeń o charakterze sportowym, rozrywkowym i edukacyjnym, organizowania wydarzeń i konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi edukacyjne, szkoleniowe,
kulturalne, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania
wystaw z dziedziny kultury, edukacji, sportu, usługi dostarczania
gier on-line dostępne poprzez sieć informatyczną, usługi publikowania książek, czasopism, materiałów edukacyjno-szkoleniowych,
redagowania i publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi publikacji elektronicznej on-line periodyków i literatury o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, usługi w zakresie
organizowania wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym,
rozrywkowym, edukacyjnym.

(111) 297986
(220) 2016 10 11
(210) 462553
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SĄSIEDZKI BIZNES
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy on-line i w informatycznych sieciach komunikacyjnych (Intranet, infranet) na rzecz osób
trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych
na rzecz osób trzecich, reklamowa poczta elektroniczna, badania
rynkowe, 36 usługi bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe, kredytowe-dla osób prywatnych, usługi bankowości bezpośredniej
(home-banking), usługi operacji kredytowych dostarczane także
on-line, usługi w zakresie: notowań giełdowych, pośrednictwa
maklerskiego, kaucji, kas oszczędnościowych, funduszy emerytalnych, wymiany środków pieniężnych, finansowania zakupów
na raty, wycen finansowych, udzielania pożyczek i płatności, pożyczek pod zastaw, spłat ratalnych, zarządzania portfelami i usługami
dotyczącymi inwestowania produktów oszczędnościowych, emisja
bonów oszczędnościowych, usługi w zakresie informacji finansowej i bankowej, usługi kas oszczędnościowych i zapomogowych,
agencji kredytowych, obsługa kart debetowych, usługi doradztwa
w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczenia bankowe, ubezpieczeniowe kredytów i związane z kartami kredytowymi, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia
funduszy emerytalnych, ubezpieczenia hipotecznego i kredytów
hipotecznych, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi wyceny roszczeń z ubezpieczenia, usługi dotyczące gwarancji (poręczeń) w tym gwarancji
ubezpieczeniowych, weryfikacji czeków, usługi w zakresie depozytów sejfowych, pośrednictwa i emisji kart kredytowych, elektronicznego transferu środków pieniężnych, usługi sponsorowania
finansowego, usługi operacji finansowych, bankowe i pieniężne
świadczone on-line przez sieci telekomunikacyjne i komunikacyjne
oraz przez sieci informatyczne, 41 usługi w zakresie: organizowania
i prowadzenia seminariów, kolokwiów, konferencji, kongresów, organizowania zawodów i wydarzeń o charakterze sportowym, rozrywkowym i edukacyjnym, organizowania wydarzeń i konkursów
(edukacyjnych lub rozrywkowych), usługi edukacyjne, szkoleniowe, kulturalne, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania
wystaw z dziedziny kultury, edukacji, sportu, usługi dostarczania
gier on-line dostępne poprzez sieć informatyczną, usługi publikowania książek, czasopism, materiałów edukacyjno-szkoleniowych,
redagowania i publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi publikacji elektronicznej on-line periodyków i literatury o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, usługi w zakresie
organizowania wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym,
rozrywkowym, edukacyjnym.
(111) 297987
(220) 2016 10 11
(210) 462555
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) WOŹNIAK MARCIN BACH JERZY CENTRUM KSZTAŁCENIA
APIS SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) APIS CENTRUM KSZTAŁCENIA
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy
(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 26.04.01,
26.04.03, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie reklam, 41 usługi szkół
[edukacja], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], sprawdziany edukacyjne, informacja o edukacji.
(111) 297988
(220) 2016 10 11
(210) 462559
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) WOŹNIAK MARCIN BACH JERZY CENTRUM KSZTAŁCENIA
APIS SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) WILLA URODA
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 05.05.02, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 41 usługi szkół [edukacja], organizacja i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], 44 depilacja woskiem, fryzjerstwo, manicure,
masaż, przekłuwanie ciała, usługi wizażystów, salony piękności.
(111) 297989
(220) 2016 10 12
(210) 462578
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) PULSAR K. BOGUSZ SPÓŁKA JAWNA, Siedlec, PL.
(540) CONFI-POWER
(510), (511) 9 programy komputerowe i aplikacje mobilne służące
do konfiguracji systemów zasilania, 42 instalacja, aktualizacja, wypożyczanie, projektowanie programów komputerowych i aplikacji
mobilnych służących do konfiguracji systemów zasilania.
(111) 297990
(220) 2016 10 12
(210) 462583
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa, PL.
(540) V Vienna Life VIENNA INSURANCE GROUP
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, ciemnoróżowy, fioletowy,
granatowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, kalendarze, informatory, broszury, druki, formularze, foldery, ulotki,
prospekty, wyłącznie w zakresie ubezpieczeń i bankowości, 35 usługi dotyczące public relations, usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, analizy i badania rynku w sprawach związanych z finansami i ubezpieczeniami, 36 usługi w zakresie ubezpieczeń, zarządzanie finansami i inwestycjami
kapitałowymi związanymi z działalnością ubezpieczeniową, usługi
bankowe w tym również z dostępem przez Internet, usługi udzielania kredytów, pożyczek ratalnych, pożyczek pod zastaw, usługi w zakresie gromadzenia środków i ich lokat, usługi w zakresie udzielania
gwarancji bankowych, doradztwo w zakresie oceny i wyboru przez
osoby fizyczne i podmioty gospodarcze optymalnej formy ubezpieczenia, obrót akcjami i papierami wartościowymi, brokerstwo ubez-
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pieczeniowe, usługi w ramach prowadzonych agencji ubezpieczeniowych, informacja o usługach bankowych i ubezpieczeniowych.

(111) 297991
(220) 2016 10 12
(210) 462586
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ,
Grójec, PL.
(540) GJ JEDNOŚĆ
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 cukierki do celów leczniczych, pastylki i preparaty
farmaceutyczne z witaminami, żywność dietetyczna do celów leczniczych, suplementy diety, 30 wyroby cukiernicze, wyroby na bazie
kakao i czekolady, słodycze piankowe, czekoladowe, lodowe, musy,
cukierki, słodycze nielecznicze wielosmakowe i do żucia, toffi, dropsy
owocowe, karmelki, drażetki, owocowe galaretki, żelki, guma do żucia, słodycze w postaci krówek, nugatów, lizaków, słodycze miętowe,
desery mrożone i schłodzone, desery lodowe, desery z muesli, desery na bazie cukru, desery na bazie czekolady, pralinki, biszkopty,
herbatniki, krakersy, chipsy i chrupki zbożowe, ciastka z owocami,
ciastka owsiane i herbaciane, ciastka z kremem, ciastka migdałowe,
czekoladowe, z budyniem, wafle i rurki waflowe, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i/Iub hurtowej wyrobów cukierniczych, w tym za pośrednictwem Internetu, usługi organizacji sieci sklepów i punktów sprzedaży wyrobów cukierniczych wraz z usługami doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej dotyczącej franchisingu, organizowanie
pokazów towarów, targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne na rzecz osób trzecich.
(111) 297992
(220) 2016 10 12
(210) 462587
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) PTT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) H History Land
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, zielony
(531) 24.01.03, 24.01.15, 24.07.01, 24.07.15, 26.11.01, 26.11.07,
27.05.01, 29.01.13, 21.01.15
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 41 edukacja, rozrywka
i sport, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi parków rozrywki, centra rozrywki, organizowanie wystaw edukacyjnych,
organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
rozrywkowego, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw,
organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie gier
edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów w celach szkoleniowych, usługi publikacji, publikacja broszur, publikacja multimedialna
materiałów drukowanych, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, niepobieralnych.
(111) 297993
(220) 2016 10 12
(210) 462594
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa, PL.
(540) V Vienna Life VIENNA INSURANCE GROUP
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(540)

(111) 297996
(220) 2016 10 13
(210) 462605
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) ORI-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tychy, PL.
(540) OTS ortoscan ORTHOTIC THERAPEUTIC SYSTEM
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, fioletowy, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.15
(510), (511) 16 wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, kalendarze, informatory, broszury, druki, formularze, foldery, ulotki,
prospekty, wyłącznie w zakresie ubezpieczeń i bankowości, 35 usługi dotyczące public relations, usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, analizy i badania rynku w sprawach związanych z finansami i ubezpieczeniami, 36 usługi w zakresie ubezpieczeń, zarządzanie finansami i inwestycjami
kapitałowymi związanymi z działalnością ubezpieczeniową, usługi
bankowe w tym również z dostępem przez Internet, usługi udzielania kredytów, pożyczek ratalnych, pożyczek pod zastaw, usługi w zakresie gromadzenia środków i ich lokat, usługi w zakresie udzielania
gwarancji bankowych, doradztwo w zakresie oceny i wyboru przez
osoby fizyczne i podmioty gospodarcze optymalnej formy ubezpieczenia, obrót akcjami i papierami wartościowymi, brokerstwo ubezpieczeniowe, usługi w ramach prowadzonych agencji ubezpieczeniowych, informacja o usługach bankowych i ubezpieczeniowych.

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, kora z angostury do celów medycznych, aromatyczne preparaty balsamiczne
do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, bransolety do celów leczniczych, pieluchy dla chorych z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, cukierki do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, okłady gorczycowe, synapizmy w postaci gorczycowych plastrów, olej gorczycowy do celów leczniczych, woda gulardowa, guma do celów medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów
medycznych, herbicydy, bandaże higieniczne, majtki higieniczne, opaski higieniczne, podpaski higieniczne, wata higroskopijna, środki przeciw migrenie, wody mineralne do celów leczniczych, mineralne suplementy diety, sole mineralne wody, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli
leczniczych, taśma jako lep na muchy, środki do tępienia much, nalewki do celów leczniczych, nalewki jako napary do celów leczniczych,
napoje lecznicze, obrączki przeciwreumatyczne, środki na odciski,
pierścienie na odciski stóp, oleje lecznicze, woda ołowiana, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe chirurgiczne, podkładki do palucha koślawego, papier do okładów gorczycowych, papier do plastrów
gorczycowych, pijawki lekarskie, plastry do celów medycznych, samoprzylepne plastry lecznicze, suplementy diety zawierające pyłek
pszczeli, plastry samoprzylepne, suplementy diety zawierające siemię
lniane, siemię lniane do celów farmaceutycznych, 10 urządzenia rozpylające do aerozoli do celów medycznych, narzędzia elektryczne
do akupunktury, aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura do analizy krwi, aparatura anestezjologiczna, maski anestezjologiczne, aparatura do mikrodermabrazji, aparaty do masażu wibracyjnego,
aparaty słuchowe, aplikatory pigułek, bandaże elastyczne, bandaże
gipsowane, bandaże usztywniające ortopedyczne, bańki lekarskie, baseny do celów leczniczych, baseny sanitarne, poduszki przeciw bezsenności, boty do celów leczniczych, brzuszne gorsety, buteleczki
z kroplomierzem do celów leczniczych, elastyczne pończochy do celów chirurgicznych, elektrody do celów medycznych, elektrokardiografy, elektryczne poduszki do celów leczniczych, przyrządy do fizykoterapii, galwaniczne pasy do celów leczniczych, gastroskopy, gąbki
chirurgiczne, przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, urządzenia
do gimnastyki leczniczej, gorsety brzuszne, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, końcówki do kul inwalidzkich,
protezy kończyn, aparaty do masaży kosmetycznych, kroplomierze
do celów medycznych, sedesy dla ciężko chorych jako krzesła z pojemnikami, krzesła z pojemnikami dla ciężko chorych, kule inwalidzkie,
lampy dla celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów leczniczych,
lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, lancety, lasery do celów
medycznych, laski-czwórnogi do celów medycznych, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, worki na lód
do celów medycznych, łopatki do czyszczenia uszu, łóżka hydrostatyczne do celów leczniczych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych, łubki, łyżki do leków, aparaty do masażu, rękawice
do masażu, przyrządy do masażu kosmetycznego, materace nadmuchiwane do celów leczniczych, materace położnicze, meble specjalne
do celów medycznych, medyczne aparaty i instrumenty, przyborniki
na instrumenty medyczne, przyrządy do naciągania, nadmuchiwane
wezgłowia do celów leczniczych, nakolanniki ortopedyczne, usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, obuwie ortopedyczne,

(111) 297994
(220) 2016 10 12
(151) 2017 03 17
(441) 2016 11 21
(732) SMS KREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) smskredyt
(540)

(210) 462599

Kolor znaku: biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 26.11.01,
26.11.07
(510), (511) 36 usługi instytucji kredytowych innych niż banki.
(111) 297995
(220) 2016 10 12
(210) 462601
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa, PL.
(540) 1921
MANUFAKTURA
ALKOHOLI
GATUNKOWYCH
COPERNICUS DZIEDZIC WÓDKA
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 05.13.07, 05.13.11, 24.01.10, 24.01.13, 24.01.15, 24.01.25,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 33 wódka.
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ochraniacze na palce do celów medycznych, sztuczne oczy, podkłady
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, odzież kompresyjna, opaski gipsowane, bandaże jako opaski podtrzymujące, opaski usztywniające
na stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, artykuły ortopedyczne, ortopedyczne obuwie, ortopedyczne pasy, ortopedyczne wkładki, pasy
ciążowe, pasy do celów leczniczych, pasy do celów leczniczych, pasy
przepuklinowe, wkładki do butów przeciw płaskostopiu, poduszki nadmuchiwane do celów leczniczych, poduszki do celów leczniczych,
poduszki podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, poduszki
przeciw bezsenności, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych,
pończochy przeciwżylakowe, materace porodowe, aparatura terapeutyczna do wytwarzania gorącego powietrza, urządzenia do masażu
za pomocą gorącego powietrza do celów leczniczych, protezy kończyn, przyrządy do przemieszczania inwalidów, rękawice do masażu,
bandaże ortopedyczne na stawy, wkładki do butów przeciwko płaskostopiu, wkładki ortopedyczne, wkładki ortopedyczne usztywniające
do obuwia pończochy przeciw żylakom, 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia, apaszki jako chustki, bandany na szyję, berbety, kwefy jako rodzaj odzieży, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca
pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy
jako spodnie, buty, buty narciarskie, korki do butów piłkarskich, buty
sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, cholewki do obuwia,
chusty, fulardy, cylindry jako rodzaj kapeluszy, czapki jako nakrycia
głowy, czepki kąpielowe, czubki do butów, daszki do czapek, drewniaki, dzianina jako odzież, dżerseje jako ubrania, espadryle, etole jako
futra, fartuchy odzieżowe, fulary w postaci ozdobnych krawatów, futra
jako odzież, gabardyna jako ubrania, garnitury, getry, gorsety, bielizna
w postaci gorsetów, halki jako bielizna, halki, półhalki, kalosze, kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe
jako odzieży kaptury jako odzież, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie
do odzieży, kołnierze jako odzież, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane,
kombinezony, kombinezony dla narciarzy wodnych, korki do butów
piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecięce, manipularze liturgiczne, mankiety jako ubranie, mantyle, stroje na maskarady, maski
na oczy do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki jako odzież, mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napierśniki, plastrony jako koszule,
napiętki do pończoch, nauszniki jako odzież, obcasy, napiętki, czubki
do obuwia, obwódki do obuwia, okucia metalowe do obuwia, zapiętki
do obuwia, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie
plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież dla automobilistów, odzież
dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa,
odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie jako odzież, ornaty, daszki
do osłony przed słońcem, osłony, daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski odzieżowe, pasy do pończoch jako
bielizna, pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, peleryny,
pelisy, piłkarskie buty, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze,
palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki jako elementy ubrań,
podszewki gotowe jako część garderoby, podwiązki, podwiązki
do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki jako 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 plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki,
swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do getrów, pod stopy, taśmy do spodni, getrów, pod stopy, taśmy do spodni, getrów, pod stopy, togi, trykoty jako
ubrania, T-shirty, turbany, walonki jako buty filcowe, woalki jako
odzież, wyprawka dziecięca jako ubrania, wyroby pończosznicze, żakiety pikowane jako ubrania, 41 usługi artystów teatralnych, biblioteki
objazdowe usługi, usługi świadczone przez biblioteki objazdowe,
chronometria na imprezach sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe
jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, edukacja, informacje o edukacji,
edukacja w zakresie nauczania, fotografie, fotoreportaże, instruktaż
gimnastyczny, gry i usługi świadczone on-line, usługi w klubach zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, organizowanie loterii, nauczanie,
nauczanie korespondencyjne, organizowanie obozów sportowych,
obozy wakacyjne, usługi w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
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wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć rozrywkowych, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
organizowanie i prowadzenie seminariów, usługi trenera osobistego,
usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych rozrywka, organizowanie i prowadzenie warsztatów, poradnictwo zawodowe obejmujące
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, zorganizowanie zawodów
sportowych, organizowanie i obsługa zjazdów, 42 usługi artystów grafików, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie
mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, skanowanie w celu digitalizacji dokumentów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, inżynieria
techniczna, kalibrowanie, cechowanie w zakresie pomiarów, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania
komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe, 44 usługi w zakresie akwakultury, aromaterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, pomoc medyczna,
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie
farmakologii, psychologiczne porady, terapeutyczne usługi, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi położnych,
usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie urządzeń sanitarnych.

(111) 297997
(220) 2016 10 13
(151) 2017 03 17
(441) 2016 11 21
(732) ŁEPIK MARIUSZ MAREK, Łódź, PL.
(540) łowiec.com.pl
(540)

(210) 462607

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 29.01.12, 03.07.06, 03.07.16, 27.05.01
(510), (511) 35 przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z bronią, usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych
na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich
związanych ze sprzedażą towarów, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja
odbywa są za pośrednictwem Internetu, reklama korespondencyjna,
reklama i usługi reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, reklama w Internecie
dla osób trzecich, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, pośrednictwo w zakresie reklamy, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób
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trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe na rzecz innych, zarządzanie bazami danych, organizowanie usług wynikających z umów z osobami
trzecimi [handel], usługi w zakresie promocji sprzedaży, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, 42 aktualizowanie stron internetowych dla osób
trzecich, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, przechowywanie danych elektronicznych, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania
komputerowego do śledzenia przesyłek za pośrednictwem sieci
komputerowych, intranetu i Internetu, uaktualnianie i adaptacja
programów komputerowych zgodnie z życzeniami użytkowników,
udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, usługi
dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizacja stron
głównych dla osób trzecich, hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, hosting
platform w Internecie, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej,
hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich,
hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji.

(111) 297998
(220) 2016 10 13
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Top textil
(540)

(210) 462615

(531) 24.15.21, 27.05.01
(510), (511) 22 materiały na obicia (z wyjątkiem gum lub tworzyw
sztucznych), materiały tapicerskie, w tym materiały wodoodporne
i impregnowane, 24 materiały włókiennicze, tkaniny, w tym tkaniny
obiciowe, okładziny do mebli z materiałów tekstylnych, mianowicie
pokrowce oraz narzuty do mebli, tkaniny ognioodporne, tkaniny
trudnopalne, materiały tapicerskie, materiały i tkaniny wodoodporne, obrusy, serwety, materiały na pościel, pościel, ręczniki, pokrowce, śpiwory, materiały i tkaniny impregnowane, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz import i eksport: materiałów i tkanin na obicia,
materiałów i tkanin tapicerskich, w tym materiałów wodoodpornych
i impregnowanych, materiałów i tkanin włókienniczych, okładzin
do mebli z materiałów tekstylnych, pokrowców oraz narzut do mebli, materiałów i tkanin ognioodpornych, materiałów i tkanin trudnopalnych, obrusów, serwet, materiałów na pościel, pościeli, ręczników,
pokrowców i śpiworów.
(111) 297999
(220) 2016 10 13
(210) 462628
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) TRĄBECKI KRZYSZTOF, Miasteczko Śląskie, PL.
(540) TaxiPROMO
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 24.17.25
(510), (511) 39 przewóz osób.

4047

(111) 298000
(220) 2016 10 13
(210) 462633
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Marcato
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 leki, suplementy diety do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
do celów medycznych (dla ludzi).
(111) 298001
(220) 2016 10 13
(210) 462634
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) Hi-Tech Pharmaceuticals Inc, Norcross, US.
(540) Alri Hyperdrive 3,0+
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy mineralne do żywności, dodatki
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej)
na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących
towarów: białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne do żywności, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe, marketing, reklama, reklama
prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów,
wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów:
białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
kazeinę, suplementy mineralne do żywności, dodatki witaminowe
i mineralne, preparaty witaminowe, udzielanie porad handlowych
konsumentom, promocja sprzedaży.
(111) 298002
(220) 2016 10 13
(210) 462635
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) Hi-Tech Pharmaceuticals Inc, Norcross, US.
(540) Hitech Pharma Stimerex Hardcore
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy mineralne do żywności, dodatki
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej)
na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących
towarów: białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne do żywności, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe, marketing, reklama, reklama
prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów,
wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów:
białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
kazeinę, suplementy mineralne do żywności, dodatki witaminowe
i mineralne, preparaty witaminowe, udzielanie porad handlowych
konsumentom, promocja sprzedaży.
(111) 298003
(220) 2016 10 13
(210) 462655
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POLSKA PRESS
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania na smartfony nośniki obrazu, nośniki dźwięku, DVD,
urządzenie audiowizualne i fonograficzne publikacje i bazy danych
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zapisane na nośnikach magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych, gazety elektroniczne do pobrania, 16 pisma, broszury,
druki, plakaty, afisze, fotografie, czasopisma, katalogi, publikacje drukowane, gazety, magazyny, wydawnictwa periodyczne, książki, kalendarze, prospekty, chorągiewki papierowe, formularze, w tym blankiety
i druki, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, katalogi, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe,
notatniki, notesy podręczne, pióra wieczne, ołówki, zestawy przyborów do pisania, szyldy z papieru lub z kartonu, teczki, skoroszyty
jako artykuły biurowe, gazety codzienne, dodatki do gazet w postaci
czasopism, historyjki obrazkowe, rysunki satyryczne w gazetach, czasopisma branżowe, czasopisma z plakatami, magazyny z programem
telewizyjnym, 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
badania opinii publicznej, fotokopiowanie, maszynopisanie, obróbka
tekstów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie, organizowanie
i udostępnianie przestrzeni reklamowej w gazetach, reklama w czasopismach, broszurach, gazetach, prenumerowanie gazet, ogłoszenia
drobne, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, 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, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych takich jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania i/
lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej oraz usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów
w bazach danych, tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej, baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego
o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych potrzeb, udostępnianie baz on-line via
portal, udostępnianie komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem
globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna w tym
strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron internetowych
i portali, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych,
41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie
tekstów inne niż reklamowe, publikowanie tekstów inne niż teksty
reklamowe, usługi reporterskie, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, publikowanie
tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek, druków, dzienników,
czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników, broszur, materiałów reklamowych i instruktażowych, map, atlasów, organizowanie
i obsługa prasowa sympozjów, odczytów, konferencji, plebiscytów,
imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze, udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej, udostępnianie wydarzeń sportowych
za pomocą strony internetowej.

(111) 298004
(220) 2016 10 13
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POLSKA PRESS GRUPA
(540)

(210) 462656

Kolor znaku: czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje
do pobrania na smartfony nośniki obrazu, nośniki dźwięku, DVD, urzą-
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dzenie audiowizualne i fonograficzne publikacje i bazy danych zapisane na nośnikach magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych, gazety elektroniczne do pobrania, 16 pisma, broszury, druki,
plakaty, afisze, fotografie, czasopisma, katalogi, publikacje drukowane,
gazety, magazyny, wydawnictwa periodyczne, książki, kalendarze,
prospekty, chorągiewki papierowe, formularze, w tym blankiety, druki,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, katalogi, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe, notatniki,
notesy podręczne, pióra wieczne, ołówki, zestawy przyborów do pisania, szyldy z papieru lub z kartonu, teczki, skoroszyty jako artykuły
biurowe, gazety codzienne, dodatki do gazet w postaci czasopism, historyjki obrazkowe, rysunki satyryczne w gazetach, czasopisma branżowe, czasopisma z plakatami, magazyny z programem telewizyjnym,
35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania opinii
publicznej, fotokopiowanie, maszynopisanie, obróbka tekstów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie, organizowanie i udostępnianie przestrzeni reklamowej w gazetach, reklama w czasopismach,
broszurach, gazetach, prenumerowanie gazet, ogłoszenia drobne,
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe,
promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług,
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,
przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych takich
jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania i/lub odbioru
informacji, usługi poczty elektronicznej oraz usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem sieci
komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach
danych, tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej,
baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania
interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową
w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych baz danych, umożliwianie wielu
użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna w tym strony
internetowe, zapewnianie dostępu do stron internetowych i portali,
usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów
inne niż reklamowe, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe,
usługi reporterskie, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
nie do pobierania z sieci komputerowych, publikowanie tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek, druków, dzienników, czasopism
i dodatków do nich, fotografii, poradników, broszur, materiałów reklamowych i instruktażowych, map, atlasów, organizowanie i obsługa
prasowa sympozjów, odczytów, konferencji, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i gromadzenie
informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą
strony internetowej, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą
strony internetowej.

(111) 298005
(220) 2016 10 13
(210) 462657
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) 3 TOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dziekanów Leśny, PL.
(540) III 3 topole
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 5 farmaceutyczne słodycze, cukierki wzbogacone
w wapń, cukierki do celów leczniczych, żelki witaminowe, 29 dże-
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my, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce puszkowane,
galaretki owocowe, żelatyna spożywcza, przetworzone owoce i warzywa, rodzynki, przekąski na bazie owoców, 30 wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery, cukierki, cukierki miętowe, pomadki
[cukierki], dekoracje cukiernicze do ciast, batony i gumy do żucia, słodycze, aromaty do ciast, ciastka, ciasta, wyroby czekoladowe, musy
czekoladowe, musy deserowe, orzechy w czekoladzie, herbatniki,
gofry, krakersy, żelki, draże, lody, mąka spożywcza, dodatki do wyrobów cukierniczych, skrobia do celów spożywczych.

(111) 298006
(220) 2016 10 13
(210) 462663
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) KŁACZKOW MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) KLANG PA Technik
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], odbiorniki audiowizualne, urządzenia audiowizualne, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne.
(111) 298007
(220) 2016 10 13
(210) 462665
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) NOWE DOMY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Nowe Domy
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 29.01.12, 26.13.99, 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 35 organizacja wystaw do celów reklamowych, organizowanie pokazów w celach handlowych, pokaz handlowy [dla osób
trzecich], pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, biuro wynajmu mieszkań, doradztwo dotyczące
inwestowania w nieruchomości, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu
nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych,
doradztwo w zakresie nieruchomości, 37 budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa części budynków.
(111) 298008
(220) 2016 10 13
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) Unilever N. V., Rotterdam, NL.
(540) ALGIDA Big Milk
(540)

(210) 462669

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony, brązowy, czarny
(531) 02.09.01, 08.01.18, 08.03.01, 27.05.01, 25.01.15, 25.01.19,
29.01.15, 01.15.15
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(510), (511) 30 lody, sorbety i lody wodne, desery mrożone.

(111) 298009
(220) 2016 10 13
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) ŁUKASIK ANNA KATARZYNA, Lublin, PL.
(540) CUDA NA KIJU
(540)

(210) 462674

Kolor znaku: biały, szary
(531) 15.07.20, 24.17.02, 27.05.01, 02.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zabawki, 35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi
reklamowe dla branży literackiej, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi reklamowe związane z książkami, informacja marketingowa,
promocja [reklama] koncertów, promocja sprzedaży, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów sponsorowanych, 38 komunikacja za pośrednictwem blogów online,
41 pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, informacja o rozrywce, informacja
o edukacji, informacja o rekreacji, informacja o wypoczynku, usługi
pisania blogów, usługi reporterskie.
(111) 298010
(220) 2016 10 13
(210) 462676
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) CZERNECKI JACEK, Kraków, PL.
(540) MIŁOSIERNA WODA MINERALNA
(510), (511) 20 plastikowe zamknięcia do butelek, 21 butelki ze szkła
i z plastiku, 32 woda mineralna gazowana i niegazowana.
(111) 298011
(220) 2016 10 13
(210) 462680
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) Aviva Brands Limited, Londyn, GB.
(540) AVIVA DOBRZE POMYŚLANE
(510), (511) 9 programy komputerowe, sprzęt i oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe związane z usługami finansowymi, ubezpieczeniowym oraz usługami w dziedzinie
nieruchomości, publikacje elektroniczne, aparaty i urządzenia telematyczne, części i akcesoria do wyżej wymienionych, 35 usługi
konsultingu i doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, usługi szacowania i zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, usługi komputerowych baz danych, usługi dotyczące działalności gospodarczej w zakresie koordynacji i zarządzania
usługami medycznymi, rehabilitacyjnymi oraz usługami ochrony
zdrowia, dostarczanie i administrowanie planami dotyczącymi zarządzania absencją pracowniczą / w miejscu pracy, usługi w zakresie
działalności gospodarczej, administrowania i zarządzania w dziedzinie zarządzania absencją pracowniczą / w miejscu pracy, usługi zarządzania absencją, usługi informacyjne, konsultingowe i doradcze
w zakresie powyższych usług, 36 usługi finansowe, asekuracyjne,
ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, usługi inwestycyjne, usługi aktuarialne, usługi bankowe, usługi w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi emerytalno-rentowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi
powiernicze, usługi gwarancyjne, powiernictwo i usługi zarządczo-wykonawcze, sponsorowanie finansowe, sponsorowanie finansowe
społecznościowe, usługi planowania finansowego w zakresie emerytur, usługi szacowania i zarządzania ryzykiem finansowym, usługi informacyjne, konsultingowe i doradcze w zakresie powyższych usług.
(111) 298012
(220) 2016 10 13
(210) 462681
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) RADOMDIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) JA TO JEM SUSHI
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(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony, czerwony
(531) 11.01.01, 11.01.06, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 16 opakowania z papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych, bielizna stołowa papierowa, 29 potrawy do spożycia przez ludzi: z ryb, mięsa, drobiu, dziczyzny, warzyw i owoców,
43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samochodowe, usługi barowe i restauracyjne.
(111) 298013
(220) 2016 10 14
(210) 462689
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) SWT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zator, PL.
(540) SAFE WORLD TECHNOLOGIES
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 05.01.03, 05.01.05, 07.01.09, 07.01.11, 27.05.01, 29.01.13, 01.15.11
(510), (511) 9 alarmy pożarowe, kasy fiskalne, zasilacze i regulatory
napięcia, liczniki, szafy rozdzielcze, 11 lampy oświetleniowe, 45 monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(111) 298014
(220) 2016 10 14
(210) 462692
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) ELTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ELTEA SP. Z O.O.
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, ciemnożółty
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektr.,
11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe.
(111) 298015
(220) 2016 10 14
(210) 462695
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skiereszewo, PL.
(540) AlbeScan
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.
(111) 298016
(220) 2016 10 14
(210) 462705
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) FOLPOL ROBERT BARCZYK, JACEK CYGAN SPÓŁKA JAWNA,
Wólka Załęska, PL.
(540) SILOERBA
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 17 folie
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania rynku,
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badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w punktach
informacji konsumenckiej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, kolportaż próbek, publikowanie tekstów sponsorowanych,
reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych.

(111) 298017
(220) 2016 10 14
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) nature effect by Perfecta
(540)

(210) 462707

(531) 05.03.13, 05.13.25, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwalej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony
dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające,
szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki
[kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia zębów,
żele do wybielania zębów, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki
eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż
do celów medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do perfum kwiatowych,
saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody,
ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty
do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby
do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów
kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust
w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne
kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri
[mieszanki zapachowe], preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny,
tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów
kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych.
(111) 298018
(151) 2017 04 26

(220) 2016 10 14
(441) 2017 01 09

(210) 462708

Nr 11/2017
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(732) Eduard Gerlach GmbH Chemische Fabrik, Lübbecke, DE.
(540) GERLAVIT
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do oczyszczania, pielęgnacji
i kondycjonowania skóry i paznokci, preparaty do pielęgnacji twarzy,
ciała, rąk i nóg.
(111) 298019
(220) 2016 10 14
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LIFT4SKIN
(540)

(210) 462710

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji 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 skory, talk
i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła,
środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, kosmetyki do celów leczniczych: kremy, emulsje, maski, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze.
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mowych, public relations, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
radiowych i telewizyjnych, telemarketing,, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie loterii, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], produkcja filmów innych
niż reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
radiowe programy rozrywkowe, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 44 aromaterapia, chirurgia plastyczna, implantacja
(wszczepianie) włosów, usługi klinik medycznych, usługi łaźni publicznych, łaźnie tureckie, manicure, masaż, salony fryzjerskie, salony
piękności, usługi sauny i solariów, tatuowanie, usługi wizażystów,,
45 zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 298020
(220) 2016 10 14
(210) 462711
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Lift 4 Skin by Oceanic
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty do pielęgnacji 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 przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła,
środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, kosmetyki do celów leczniczych: kremy, emulsje, maski, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze.

(111) 298022
(220) 2016 10 14
(210) 462713
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Blue Angels
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], kolportaż próbek, marketing, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, public relations, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
radiowych i telewizyjnych, telemarketing,, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie loterii, nagrywanie
filmów na taśmach wideo [filmowanie], produkcja filmów innych niż
reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty
reklamowe], 45 zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 298021
(220) 2016 10 14
(210) 462712
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BLUE ANGELS BRANDED ENTERTAINMENT & TV SPONSORSHIP
(540)

(111) 298023
(220) 2016 10 14
(210) 462716
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) PRACTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wieliczka, PL.
(540) practic
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], kolportaż próbek, marketing, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów rekla-

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 cedzaki, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki
nieelektryczne, deski do krojenia do kuchni, dozowniki papieru toaletowego, dzbanki, korkociągi, formy i foremki (przybory kuchenne),
formy i foremki do pieczenia ciast i ciastek, foremki do lodu, garnki,
kieliszki do jajek, klamerki do wieszania ubrań, kosze do użytku domowego, koziołki pod noże na stół, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubły, kufle, lejki, łapki do garnków, łopatki (sprzęt
kuchenny), łopatki (sztućce), łyżki do butów, łyżki do mieszania (przybory kuchenne), łyżki do polewania pieczeni (utensylia kuchenne),
maselniczki, maty do pieczenia, miednice (naczynia), mieszadełka
do koktajli, miseczki, młynki ręczne do użytku domowego, naczynia do mieszania koktajli (shakery), naczynia na napoje, narzędzia
do czyszczenia, ręczne, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), packi na muchy, pałeczki (sprzęt kuchenny), patelnie,
patery, pędzle kuchenne, pieprzniczki, koszyki piknikowe z naczy-
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niami, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru
i nie z tkanin, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego,
pojemniki kuchenne, pokrywki do garnków, półmiski (tace), prasy
do czosnku (sprzęt kuchenny), przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, przybory kuchenne, przykrycia na czajniczek, przyrządy
do krojenia ciasta, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka
na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, metalowe, z tworzyw sztucznych, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, salaterki, serwetniki, sitka do herbaty, solniczki, spodeczki, tace
do użytku domowego, talerze, tarki do celów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, ubijaczki nieelektryczne do użytku
domowego, wałki do ciasta domowe, wazy do zup, wieszaki na ręczniki (pręty i koła), wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku
domowego, wykrawacze do ciastek, zestawy do przypraw.

(111) 298024
(220) 2016 10 14
(210) 462718
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec, PL.
(540)
(540)

(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji 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 przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła,
środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, kosmetyki do celów leczniczych: kremy, emulsje, maski, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze.

(111) 298028
(220) 2016 10 14
(210) 462727
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) KACZOR PIOTR GEL-MATIC POLSKA, Łódź, PL.
(540) LODY NA KOLE Lody naturalne
(540)

(531) 27.05.01, 15.07.19, 15.07.21, 18.01.21
(510), (511) 30 lody, lody naturalne, lody rzemieślnicze (wytwarzane
metodą tradycyjną), sorbety.

Kolor znaku: zielony, szary, jasnoszary
(531) 05.11.15, 05.07.13, 14.11.02, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa.
(111) 298025
(220) 2016 10 14
(210) 462719
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) ALEJANDRO DANIEL PARRENO OBANDO, Rabka Zdrój, PL.
(540) mimika
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
(111) 298026
(220) 2016 10 14
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) JÓZEFOWICZ JUSTYNA, Nowa Iwiczna, PL.
(540) STYKI
(540)

Nr 11/2017

(210) 462722

(111) 298029
(220) 2016 10 14
(210) 462728
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI
W LUBLINIE, Lublin, PL.
(540) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 41 edukacja.
(111) 298030
(220) 2016 10 14
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY.
(540) KWP KLUB WIEDZY POWSZECHNEJ
(540)

(210) 462730

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 książki i fotografie, 28 gry planszowe, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne inne niż telewizyjne, karty
do gry, 41 poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia,
interaktywny proces szkolenia poprzez metody związane z psychologią, obsługa gier w systemie on-line z sieci informatycznej, publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, produkcja filmów
i fotoreportaży, doradztwo zawodowe, usługi trenerskie w zakresie
rozwoju osobistego, informacja o edukacji.
(111) 298027
(220) 2016 10 14
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Long 4 Show by Oceanic

(210) 462724

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, jasnoszary, szary,
ciemnoszary, czarny, biały
(531) 26.01.04, 26.01.11, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.21, 26.04.09,
26.11.02, 27.05.01, 29.01.15

Nr 11/2017
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(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych.

(111) 298031
(220) 2016 07 14
(210) 459126
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) EL-POL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) EL POL INVESTMENTS
(540)
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kulturalnych, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach
szkoleniowych, edukacja, 42 prowadzenie działalności charytatywnej, niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, bezdomnym,
chorym i matkom samotnie wychowującym dzieci, organizowanie
akcji charytatywnych, inicjatywy prorodzinne, 44 usługi fizjoterapii,
usługi fizykoterapii, usługi hospicjum, pomoc medyczna, placówki
rekonwalescencji w warunkach domowych lub sanatoryjnych, oddziały pobytu dziennego, porady w zakresie farmakologii, porady
psychologiczne, porady w zakresie opieki paliatywnej, usługi medyczne, usługi w zakresie opieki paliatywnej, usługi rehabilitacyjne,
wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, 45 usługi
pomocy społecznej świadczone przez osoby trzecie na rzecz podopiecznych w zakresie pozyskiwania i gromadzenia materialnych
i rzeczowych darowizn, usługi charytatywne mianowicie dostarczanie odzieży i obuwia osobom potrzebującym.

(111) 298033
(220) 2016 10 13
(210) 462749
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna, PL.
(540) ZACZAROWANY ŚWIAT TROLLI
(510), (511) 28 gry planszowe.

Kolor znaku: szary, czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.08, 26.01.10, 26.02.05, 01.15.03
(510), (511) 9 łączniki elektryczne, 11 oprawy oświetleniowe, 37 wykonywanie i naprawa instalacji elektrycznych, serwis instalacji elektrycznych, 42 projektowanie instalacji elektrycznych, wykonywanie
pomiarów elektrycznych.
(111) 298032
(220) 2016 07 21
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) FUNDACJA RADIA ZET, Warszawa, PL.
(540) Fundacja Radia ZET
(540)

(111) 298034
(220) 2016 10 17
(210) 462750
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Tychy, PL.
(540) GTF
(540)

(210) 459378

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.01.09
(510), (511) 36 agencje kredytowe, analizy finansowe, pożyczki ratalne.

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne nagrane, 16 wydawnictwa papierowe, materiały reklamowe, ulotki informacyjne, plakaty, książki, albumy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, sprzęt sportowy, 35 usługi sprzedaży gier, zabawek, sprzętu
sportowego, książek, pomocy naukowych, przyborów szkolnych
w wyspecjalizowanych sklepach, na targach, wystawach, imprezach
promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej gier, zabawek, sprzętu
sportowego, książek, pomocy naukowych, przyborów szkolnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 36 usługi w zakresie zbiórki funduszy na cele dobroczynne i organizacji zbiórek
funduszy na cele dobroczynne, prowadzenie zbiórek funduszy celowych na rzecz niepełnosprawnych, zbieranie środków finansowych
z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego niepełnosprawnych,
usługi zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych
i informacyjnych, fundowanie stypendiów, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele opieki medycznej i poprawianie jakości
usług medycznych, pozyskiwanie i podział środków finansowych
na wspieranie osób wymagających pomocy, sponsorowanie i finansowanie leczenia rehabilitacyjnego, usługi zbiórki funduszy na rzecz
prowadzenia akcji szkoleniowych i informacyjnych, pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób, 41 organizowanie loterii na cele dobroczynne, organizowanie imprez i atrakcji kulturalnych, rozrywkowych, sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, organizowanie pokazów, gier,
wystaw tematycznych, pokazów plenerowych, usługi w zakresie gier
losowych, organizowanie warsztatów i szkoleń, warsztaty w celach

(111) 298035
(220) 2016 10 17
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) MEAT-PAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych, PL.
(540) MEAT PAC
(540)

(210) 462751

(531) 02.01.11, 02.01.23, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze
jadalne, bekon, drób nieżywy, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, łój
spożywczy, rosół, koncentraty na rosół, solone mięso, szpik kostny
zwierzęcy jadalny, szynka, pasty zawierające tłuszcz do kanapek,
tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, wątroba,
pasztet z wątróbki, wędliny, składniki do sporządzania zup, żelatyna,
produkty gotowe na bazie mięsa wołowego/drobiowego zawarte
w tej klasie, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, transport zwierząt oraz towarów, 40 konserwowanie napojów i żywności,
przetwarzanie i konserwowanie mięsa, przetwarzanie i konserwowanie wyrobów z mięsa, ubój zwierząt, wędzenie żywności, mrożenie
żywności, wędzenie żywności.
(111) 298036
(151) 2017 04 21

(220) 2016 10 17
(441) 2017 01 02

(210) 462752
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.

(732) SMIP CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) atut LIDER KSZTAŁCENIA
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne: edukacja, nauczanie korespondencyjne, kursy korespondencyjne.
(111) 298037
(220) 2016 10 17
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) LISIKIEWICZ PATRYK, Tychy, PL.
(540) Polskie Towarzystwo Psychoimmunologii
(540)

(210) 462755

Kolor znaku: niebieski, fioletowy, czarny
(531) 02.09.25, 03.11.03, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie: warsztatów, konferencji, sympozjów, forum edukacyjnych, publikowanie książek i innych
tekstów, 42 badania naukowe.
(111) 298038
(220) 2016 10 17
(210) 462756
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) BUKAŁA MARCIN IZOTON, Ożarów, PL.
(540) MMA Energy Drink-znokautuj zmęczenie
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi.
(111) 298039
(220) 2016 10 17
(210) 462757
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) GUMIENIAK ZBIGNIEW KANWOD-INVEST, Psarskie, PL.
(540) ŚRUBOKRATOR
(510), (511) 7 elektronarzędzia, miniaturowe elektronarzędzia stanowiące części zestawów, wkrętarki elektryczne, wkrętarki [maszyny],
narzędzia do wiercenia i/lub wkręcania, przeznaczone do użytku
wraz z maszynami, 8 narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji.
(111) 298040
(220) 2016 10 17
(210) 462758
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Vitaminum C Optima
(540)

Kolor znaku: granatowy, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.03, 02.09.01
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(111) 298041
(220) 2016 09 21
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) ŁAPIŃSKA AGNIESZKA, Białystok, PL.
(540) VILLA MED
(540)

(210) 461792

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), wynajem powierzchni biurowej, sprawy związane z nieruchomościami, zwłaszcza wynajem, dzierżawa i zarządzanie lokalami
biurowymi, 39 usługi transportu medycznego, 44 usługi medyczne
w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii, interny, usługi fizjoterapeutyczne, usługi pielęgniarskie, usługi opieki medycznej, usługi
opieki zdrowotnej, w tym w zakresie opieki zdrowotnej nocnej i świątecznej, usługi pomocy medycznej, usługi w zakresie badań diagnostycznych, laboratoryjnych, usługi doradcze w zakresie programów
profilaktycznych, wynajem, wypożyczanie i leasing sprzętu medycznego.
(111) 298042
(220) 2016 10 17
(210) 462764
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) GUMIENIAK ZBIGNIEW KANWOD-INVEST, Psarskie, PL.
(540) INV system
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne, gotowe
do montażu budynki z metalu, magazyny metalowe, 11 instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, instalacje regulacyjne do rur wodnych, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody,
39 magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunków, magazynowanie towarów, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, świadczenie usług magazynowania i udostępnianie sprzętu
i obiektów magazynowych.
(111) 298043
(220) 2016 10 17
(210) 462765
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) GUMIENIAK ZBIGNIEW KANWOD-INVEST, Psarskie, PL.
(540) REBITY
(510), (511) 7 elektronarzędzia, miniaturowe elektronarzędzia stanowiące części zestawów, wkrętarki elektryczne, wkrętarki [maszyny],
narzędzia do wiercenia i/lub wkręcania, przeznaczone do użytku
wraz z maszynami, 8 narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji.
(111) 298044
(220) 2016 10 17
(210) 462768
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) INVEST BIELANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Montelevo
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym leki dla ludzi.
(111) 298045
(151) 2017 04 04

(220) 2016 10 17
(441) 2016 12 19

(210) 462769
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(732) INVEST BIELANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) L-Monte
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym leki dla ludzi.
(111) 298046
(220) 2016 10 17
(210) 462770
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) INVEST BIELANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SIMEVAST
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym leki dla ludzi.
(111) 298047
(220) 2016 10 17
(210) 462771
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) PODSTAWKA EDYTA, PAJĄK SYLWIA NATURIA SPÓŁKA
CYWILNA, Jastków, PL.
(540) Naturia
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 25.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kombucha.
(111) 298048
(220) 2016 10 17
(210) 462772
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) GASTRO
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 11.03.05, 11.03.08, 11.03.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, hotelami, zarządzanie działalnością
gospodarczą, 42 usługi w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania.
(111) 298049
(220) 2016 10 17
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) YUGAI LARI, Warszawa, PL.
(540) Lari Yugai
(540)

(210) 462773

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 02.09.15, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi szkolenia zawodowego, 44 masaż tkanek głębokich, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla
ciała, usługi masażu stóp.
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(111) 298050
(220) 2016 10 17
(210) 462774
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) ANTIOXIUM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 298051
(220) 2015 12 14
(210) 450482
(151) 2017 07 12
(441) 2016 05 09
(732) PYTEL-NAWALANY MAGDALENA, PYTEL MACIEJ PELEXPELELECTRIC SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) QVR
(510), (511) 9 wszelkie ograniczniki przeciwprzepięciowe, warystory,
zabezpieczenia do 1000V.
(111) 298052
(220) 2012 10 24
(210) 406179
(151) 2015 09 08
(441) 2013 02 04
(732) HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec, PL.
(540) super comfort system
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 05.05.19, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 podpaski higieniczne i menstruacyjne, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, higieniczne opaski, kompresy,
higieniczne wkładki ochronne, majtki menstruacyjne, tampony higieniczne i menstruacyjne, środki odkażające, dezynfekujące, higieniczne, materiały opatrunkowe, chusteczki nasączone płynami dezynfekującymi, ręczniki impregnowane fotonami medycznymi lub
odkażającymi, pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, 16 pieluchy i pielucho-majtki z celulozy, wyroby z papieru
do użytku domowego, ręczniki papierowe, serwetki papierowe stołowe i do demakijażu, chusteczki do nosa papierowe lub z celulozy,
papier toaletowy, śliniaki papierowe, jednorazowe maty, podkłady
absorbujące z papieru lub z celulozy, 25 odzież papierowa, pieluszki
i pielucho-majtki dla dzieci z materiałów tekstylnych, majtki dziecięce, ubrania dla dzieci z materiałów tekstylnych, serwetki dla dzieci
z materiałów tekstylnych.
(111) 298053
(220) 2016 08 12
(210) 460262
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) KUKOWKA DARIUSZ TRAM EVENT AGENCY, Tworóg, PL.
(540) TramParty
(510), (511) 39 doradztwo w zakresie podróży, informacja turystyczna, oprowadzanie wycieczek, obsługa naziemna pasażerów,
koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, usługi
w zakresie zapewniania informacje dotyczących podróży, czarterowanie pojazdów podróżnych, czarterowanie transportu, kontraktowy wynajem pojazdów, organizowanie wynajmu pojazdów, wypożyczanie pojazdów, usługi planowania tras, czarterowanie pojazdów
do transportu, organizowanie wypożyczania pojazdów, organizacja
i rezerwowanie wycieczek, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem,
organizacja wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek
jednodniowych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w zakresie transportu, organizowanie zwiedzania miasta, organizowanie
wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem,
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie
wycieczek z przewodnikiem, transport podróżnych tramwajem,
transport tramwajowy, usługi tramwajów, wypożyczanie tramwajów, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizacja zawodów
dotyczących pojazdów mechanicznych, organizowanie corocznych
konferencji związanych z logistyką, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, dyskoteki, doradztwo w zakresie planowania
imprez specjalnych, centra rozrywki, didżeje na przyjęcia i imprezy
specjalne, planowanie przyjęć w zakresie rozrywki, organizowanie
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zawodów edukacyjnych lub rozrywkowych, rozrywka, rozrywka interaktywna, rozrywka podczas przerw w trakcie imprez sportowych,
sympozja związane z rozrywką, rozrywka w formie pokazów laserowych, pokazy laserów, nocne kluby.

(111) 298054
(220) 2016 10 21
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) POWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) PowerBike
(540)

(210) 462986

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 26.01.03, 26.02.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi
w zakresie treningu fizycznego, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, udzielanie informacji
związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, prowadzenie zajęć fitness, sport i fitness, usługi
doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi szkoleniowe
związane ze sprawnością fizyczna [fitness], usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], organizowanie programów szkoleniowych, edukacja sportowa, edukacja, rozrywka i sport, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów
[edukacja lub rozrywka, szkolenia edukacyjne, szkolenia sportowe,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia w zakresie sprawności
fizycznej, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji
fizycznej, szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci,
zajęcia sportowe, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia w zakresie
ćwiczeń fizycznych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie zajęć, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, pokazy na żywo w celach rozrywkowych,
organizacja imprez sportowych, organizacja imprez i konkursów
sportowych, organizacja imprez rozrywkowych.
(111) 298055
(220) 2016 10 25
(210) 463121
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) International Tobacco PLC, Londyn, GB.
(540) International Tobacco BROOKS AMERICAN BLEND
(540)
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zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu,
pudełka na zapałki, tytoń do żucia.

(111) 298056
(220) 2016 10 25
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 16
(732) International Tobacco PLC, Londyn, GB.
(540) DIAMONDS CIGARETTES
(540)

(210) 463124

(531) 04.03.09, 17.02.01, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe,
papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, tytoń do fajek
wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, tabaka, bloczki bibułki papierosowej, bursztyn jako ustniki do papierosów i cygar,
cygara, gilotynki do cygar, cygarnice, cygarniczki, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki, filtry do papierosów, zbiorniki na gaz
do zapalniczek, papier higroskopijny do fajek, humidory, kamienie
do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, bibułka papierosowa, bloczki bibułki do papierosów, filtry do papierosów, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, ustniki papierosów, papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki
dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki
eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, ustniki
do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki papierosów, waporyzatory
dla palaczy, woreczki na tytoń, zbiorniczki z gazem do zapalniczek,
zapalniczki dla palaczy tytoniu, pudełka na zapałki, zioła do palenia,
tytoń do żucia .
(111) 298057
(220) 2016 11 23
(210) 464268
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) BARYŁA MACIEJ SYSTEM 2000, Katowice, PL.
(540) DJ Baryła
(510), (511) 41 imprezy taneczne, występy taneczne, muzyczne
i dramatyczne, usługi prezenterów muzyki, didżeje na przyjęcia
i imprezy specjalne, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe,
imprezy kulturalne, zamawianie artystów estradowych na imprezy
(usługi organizatora).
(111) 298058
(220) 2016 11 28
(210) 464482
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE ŻYDÓW
W POLSCE, Warszawa, PL.
(540) TSKŻ TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE ŻYDÓW
W POLSCE
(540)

(531) 03.01.02, 24.09.03, 24.01.05, 24.01.09, 24.01.13, 27.05.03, 27.05.02
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe,
papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, tytoń do fajek
wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, tabaka, bloczki bibułki papierosowej, ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, cygara,
gilotynki do cygar, cygarnice, cygarniczki, przybory do czyszczenia
fajek, stojaczki na fajki, filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, papier higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek, zapalniczki dla palacze tytoniu, bibułka papierosowa,
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, ustniki do papierosów, papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy,
spluwaczki dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu inne
niż olejki eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń, ustniki do cygar,
ustniki do cygarniczek, waporyzatory dla palaczy, woreczki na tytoń,

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, niebieski, granatowy,
fioletowy, zielony, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 01.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, wystawy sztuki, organizowanie i prowadzenie konferencji, kursy językowe, w szczególności języka jidysz, wydawanie czasopism, edukacja
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kulturowa, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, usługi wydawnicze, 43 prowadzenie ośrodków wypoczynkowych.

(111) 298059
(220) 2016 10 17
(210) 462776
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) WĄCHAL MAGDALENA, WĄCHAL ARTUR F.H. MAW M.A.
WĄCHAL SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) TRYNITE the best choice
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 damskie sukienki na uroczystości, letnie sukienki,
odzież, odzież codzienna, odzież wieczorowa, spódnice, sukienki
damskie, suknie koktajlowe, suknie wieczorowe.
(111) 298060
(220) 2016 10 17
(210) 462778
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) WĄCHAL MAGDALENA, WĄCHAL ARTUR F.H. MAW M.A.
WĄCHAL SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) TRYNITE
(510), (511) 25 damskie sukienki na uroczystości, letnie sukienki,
odzież, odzież codzienna, odzież wieczorowa, spódnice, sukienki
damskie, suknie koktajlowe, suknie wieczorowe.
(111) 298061
(220) 2016 10 17
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) MSR AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) MSR Audyt
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt.

(210) 462783

(111) 298062
(220) 2016 10 17
(210) 462786
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) FINKELSZTAJN-OSIŃSKA JADWIGA TOP-BIS, Zielonka, PL.
(540) top bis
(540)
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wych, odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, maszyny
do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], przemysłowe maszyny
do czyszczenia podłóg [odkurzacze], zasysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze], odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, maszyny
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, narzędzia ogrodnicze [maszyny], nożyce ogrodnicze [maszyny], maszyny ogrodnicze, opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, kosiarki spalinowe, piły elektryczne,
piły silnikowe, piły ręczne silnikowe, elektryczne piły łańcuchowe,
kosiarki, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, zamiatarki elektryczne, zamiatarki do trawników [maszyny], odśnieżarki, dmuchawy
[maszyny], dmuchawy elektryczne do odpadów trawnikowych, kultywatory [maszyny], kultywatory trawnikowe i ogrodowe z napędem
elektrycznym, kultywatory z napędem mechanicznym, kultywatory
[narzędzia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], glebogryzarki, glebogryzarki ogrodowe, pompy, kompresory i wentylatory,
piły wyrzynarki, piły wyrzynarki z napędem elektrycznym, wiertarki,
wiertarki i części do nich, wkrętarki [maszyny], wkrętarki elektryczne,
szlifierki, lutownice elektryczne, lutownice gazowe, spawarki i lutownice, młoty elektryczne, mioty pneumatyczne, mioty hydrauliczne,
młoty elektryczne [ręcznej, elektryczne młoty udarowe, polerki elektryczne, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, 11 urządzenia
do ogrzewania parowego, instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, maszyny zraszające do nawadniania ogrodniczego, urządzenia do ogrzewania, domowe urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia gazowe do ogrzewania, klimatyzatory, klimatyzatory
pokojowe, elektryczne klimatyzatory, urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 21 odkurzacze nieelektryczne, artykuły gospodarstwa domowego.

(111) 298064
(220) 2016 10 17
(210) 462789
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) gastro
(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, hotelami, zarządzanie działalnością
gospodarczą, 42 usługi w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania.
(111) 298065
(220) 2016 10 17
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) BASTION ERP
(540)

(210) 462791

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.19, 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież.
(111) 298063
(220) 2016 10 17
(210) 462788
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) GUMIENIAK ZBIGNIEW KANWOD-INVEST, Psarskie, PL.
(540) KT-24
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 odkurzacze, odkurzacze do czyszczenia powierzchni,
odkurzacze do odsysania płynów, odkurzacze do celów przemysło-

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 07.03.01, 07.03.02, 07.03.11, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.16
(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, hotelami, zarządzanie działalnością
gospodarczą, 42 usługi w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania.
(111) 298066
(151) 2017 04 07

(220) 2016 10 17
(441) 2016 12 19

(210) 462793
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(732) COMSET SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) SUPER STORAGE RAID & SERVER SOLUTIONS
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 serwery komputerowe, komputery i sprzęt komputerowy, serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], serwery do hostingu www, serwery komputerowych baz danych, serwery sieciowe,
serwery sieci komputerowych, oprogramowanie sterujące serwerem
umożliwiającym dostęp do sieci, sprzęt komputerowy do serwerów
umożliwiających dostęp do sieci, oprogramowanie komputerowe
do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych,
oprogramowanie komputerowe, adaptery, przejściówki do kabli,
przejściówki do wtyczek elektrycznych, dyski półprzewodnikowe
(SSD), sterowniki dysków twardych, napędy dysków twardych, magnetyczne napędy dysków twardych, przenośne napędy dysków
twardych do komputerów, miniaturowe napędy dysków twardych
do przechowywania danych, kable do komputerów, kable i przewody elektryczne, peryferyjne urządzenia komputerowe, karty pamięciowe, karty rozszerzenia pamięci, karty pamięci SD, karty pamięci
typu flash, karty pamięci o dostępie swobodnym [RAM], karty pamięci z obwodami scalonymi, kontrolery RAID [nadmiarowa macierz
niezależnych dysków], obudowy komputerowe, obudowy urządzeń
elektrycznych, komputerowe płyty główne, dyski twarde, napędy
dyskowe, magnetyczne dyski twarde, komputerowe napędy dyskowe, procesory danych, procesory centralne, procesory główne (CPU),
platformy oprogramowania komputerowego, platformy magnetyczne do oprogramowania, komputerowe karty sieciowe, moduły komputerowe, switche ethernetowe, oprogramowanie, części do komputerów, podzespoły komputerowe, JBOD: półki dyskowe, macierze
dyskowe, obudowy serwerowe, platformy serwerowe.
(111) 298067
(220) 2016 10 17
(210) 462808
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) CHART
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 14.05.01, 14.05.02, 26.03.01, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, hotelami, zarządzanie działalnością
gospodarczą, 42 usługi w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania.
(111) 298068
(220) 2016 10 17
(210) 462816
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) MICHALSKI TOMASZ KON-TRADE, Czermno-Kolonia, PL.
(540) CAPITAL
(540)

Kolor znaku: żółty, szary
(531) 07.03.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, metalowe materiały
budowlane, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, kable
nieelektryczne i drut z metali nieszlachetnych, drobnica żelazna,
drobne wyroby metalowe, drobnica metalowa do drzwi, metalowe
zawiasy do drzwi i okien, drzwi aluminiowe, metalowe elementy
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drzwi, metalowe drzwi izolujące, pancerne drzwi metalowe, metalowe pokrycia drzwi pancernych, metalowe obramowania drzwi,
ognioodporne drzwi metalowe, metalowe drzwi zwijane i harmonijkowe, prowadnice do drzwi przesuwnych, rolki, drzwi metalowe
garażowe, markizy do użytku na zewnątrz budynków, żaluzje, rolety
i metalowe żaluzje zwijane, klamki do drzwi metalowe, metalowe
klamki do okien, futryny do drzwi metalowe, ościeżnice metalowe,
okucia metalowe, płyty metalowe do drzwi, metalowe ograniczniki drzwiowe, metalowe odbojniki drzwiowe, metalowe łańcuchy
do drzwi, zasuwy do drzwi metalowe, metalowe zamki do drzwi,
sprężyny drzwiowe, zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie,
zatrzaski do drzwi metalowe, metalowe drzwiczki dla zwierząt, metalowe okucia stolarskie, gałki metalowe, okiennice metalowe, framugi okien metalowe, kołki do skrzydeł okiennych, zasuwy metalowe do okien rozsuwanych, metalowe okna do wietrzenia, ozdobne
okucia drzwiowe metalowe, bramy garażowe, wjazdowe metalowe,
metalowe wałki do drzwi garażowych, profile z metalu na drzwi, sufitowe, metalowe szyny podwieszane do użytku wraz z drzwiami,
kraty metalowe, kraty metalowe do celów ochronnych, kłódki, okna
pancerne posiadające ramy metalowe, metalowe okna świetlikowe,
zamki do drzwi.

(111) 298069
(220) 2016 10 17
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) HAJDROWSKI GRZEGORZ, Kraków, PL.
(540) LS LUNASI
(540)

(210) 462830

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 olejek arganowy kosmetyczny, maseczki kosmetyczne, szampon do włosów, odżywka do włosów, 16 torebki do pakowania (koperki, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych, folia
z tworzyw sztucznych do pakowania, folia, 21 pędzle kosmetyczne,
szczotki do włosów, 26 ludzkie włosy, sztuczne włosy.
(111) 298070
(220) 2016 10 18
(210) 462837
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) SANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) sanmar do it together
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy, zielony
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi przewozu ładunków, usługi spedycji, logistyka
transportu.
(111) 298071
(220) 2014 04 24
(210) 427864
(151) 2017 06 13
(441) 2014 08 04
(732) MCR CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęcice, PL.
(540) A MINCER Pharma
(540)

(531) 03.11.01, 03.11.02, 24.09.01, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01
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(510), (511) 3 kremy, żele, balsamy i emulsje kosmetyczne, dezodoranty kosmetyczne, preparaty po goleniu, 5 preparaty i substancje
farmaceutyczne, medyczne preparaty i substancje używane do pielęgnacji skóry, lecznicze preparaty i substancje stosowane do masażu i terapii aromatowej.

(111) 298072
(220) 2016 10 18
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) „MAURISSE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) selfie project
(540)

(210) 462841

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyczne maseczki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, preparaty do mycia, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, pomadki do ust, preparaty kąpielowe do celów higienicznych,
puder do makijażu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
szampony, toniki kosmetyczne, farby do włosów, 5 farmaceutyczne
preparaty, intymne preparaty nawilżające.
(111) 298073
(220) 2016 10 18
(210) 462843
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) FARBY KABE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) AVANT SISI
(510), (511) 2 farby i lakiery, 17 systemy ociepleń budynków oparte
na styropianie lub wełnie mineralnej, masy uszczelniające, uszczelniacze poliuretanowe, pianki montażowe, taśmy uszczelniające
z gumy, tworzyw sztucznych z siatką z tworzyw sztucznych, 19 masy
szpachlowe, masy klejowo-szpachlowe, zaprawy budowlane, pianki
montażowe, płyty styropianowe, siatki z włókna szklanego, tynki
ochronno-dekoracyjne, tynki mineralne.
(111) 298074
(220) 2016 10 18
(210) 462851
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) FARBY KABE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) AVANT SILCO
(510), (511) 1 kleje i zaprawy klejące do styropianu i wełny mineralnej, 2 farby i lakiery, 19 masy szpachlowe, masy klejowo-szpachlowe,
zaprawy budowlane, pianki montażowe, płyty styropianowe, siatki
z włókna szklanego, tynki ochronno-dekoracyjne, tynki mineralne.
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(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) DESANT
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 298078
(220) 2016 10 19
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) SADOWSKA AGNIESZKA, Szamotuły, PL.
(540) say yes by Aga
(540)

(210) 462873

Kolor znaku: szary, jasnoniebieski
(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18,
17.02.17
(510), (511) 41 organizacja przyjęć, doradztwo, konsultacje w zakresie wymienionych usług, usługi wydawcze, reporterskie, 45 usługi
osobistych doradców w zakresie zakupów (personal shopper).
(111) 298079
(220) 2016 10 12
(210) 462875
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) JÓŹWIAK DANIEL OSTEO CENTER, Poznań, PL.
(540) OSTEO CENTER
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia),
44 fizjoterapia, usługi medyczne.
(111) 298080
(220) 2016 10 19
(210) 462879
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) DROZDOWSKI MARCIN DORADZTWO GOSPODARCZE,
Warszawa, PL.
(540) Dzika Owca ZAKOPANE/ZA STRUGIEM
(540)

(111) 298075
(220) 2016 10 18
(210) 462857
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) RENTO
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 298076
(220) 2016 10 18
(210) 462858
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) TAPANI
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 298077
(151) 2017 03 23

(220) 2016 10 18
(441) 2016 12 05

(210) 462859

(531) 03.04.11, 05.11.11, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 sprzedaż
napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, 43 usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem pensjonatów, restauracji, wynajmu
apartamentów, usługi związane z organizowaniem zbiorowego żywienia.
(111) 298081
(220) 2016 10 19
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) YANG LAN, Praga, CZ.

(210) 462882
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(540) PEKIN WOK
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty
(531) 07.01.05, 11.03.08, 11.03.18, 11.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pierożki ravioli, placki, baozi
(nadziewane kluski gotowane na parze), bułki, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 298082
(220) 2016 10 19
(210) 462887
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) KRÓL ALEKSANDRA SYLWIA, Katowice, PL.
(540) LUMBERJACK
(510), (511) 44 usługi salonu fryzjerskiego, usługi salonu piękności.
(111) 298083
(220) 2016 10 19
(210) 462888
(151) 2017 04 26
(441) 2016 12 19
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) ABSOLWENT MOCNY 36% vol. WIŚNIA
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, biały, złoty, czerwony, szary,
jasnoszary, ciemnoszary, zielony, czarny
(531) 05.07.16, 25.01.15, 26.04.18, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 298084
(220) 2016 10 19
(210) 462894
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) SOLIDA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) SOJOGURT
(510), (511) 29 białko sojowe w formie jogurtu do bezpośredniego
spożycia i celów kulinarnych, mleko sojowe (substytut mleka).
(111) 298085
(220) 2016 10 19
(210) 462895
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) WIELKOPOLSKIE ZAKŁADY MIĘSNE AGRICO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ, Pawłówek, PL.
(540) Le Viandier
(540)
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(510), (511) 29 mięso, wędliny i inne przetwory mięsne, wątróbka,
pasztety, nieżywe ryby, drób, dziczyzna oraz przetwory z nich, konserwy mięsne i rybne, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, zupy,
30 kawa, kawa nienaturalna, herbata, kakao, cukier, ryż, świeże i mrożone naleśniki, pierogi, paszteciki oraz pizze, sosy mięsne i warzywne, dressingi, ketchup, majonez.

(111) 298086
(220) 2016 10 19
(210) 462897
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) SOLIDA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) SOYOGURT
(510), (511) 29 białko sojowe w formie jogurtu do bezpośredniego
spożycia i celów kulinarnych, mleko sojowe (substytut mleka).
(111) 298087
(220) 2016 10 19
(210) 462899
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) e-Casino
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 24.17.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kasyna, usługi kasyn on-line, gry oferowane on-line.
(111) 298088
(220) 2016 10 19
(210) 462900
(151) 2017 03 24
(441) 2016 12 05
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) e
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 24.17.18, 29.01.12
(510), (511) 41 kasyna, usługi kasyn on-line, gry oferowane on-line.
(111) 298089
(220) 2016 10 19
(210) 462904
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) TIKKURILA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Dębica, PL.
(540) DĘBICKA DZIESIĄTKA
(510), (511) 2 farby, 35 reklama farb, 36 sponsorowanie działalności
sportowej.
(111) 298090
(220) 2016 10 19
(210) 462906
(151) 2017 03 31
(441) 2016 12 05
(732) CZARNOWSKI PIOTR FIRST PUBLIC RELATIONS, Warszawa, PL.
(540) FIRST PUBLIC RELATIONS
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi public relations, 41 szkolenia z zakresu public
relations.
Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 02.01.11, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12

(111) 298091
(151) 2017 04 05

(220) 2016 10 19
(441) 2016 12 19

(210) 462909
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(732) GAŁKOWSKA BEATA DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW HURTDETAL, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) azjatycki dom piękna
(540)

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów z branży kosmetycznej i toaletowej, pozwalających nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni, w sklepie detalicznym,
jak również zgrupowanie różnych towarów na stronie internetowej
pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie
internetowym, w tym takich towarów jak między innymi kosmetyki,
maseczki kosmetyczne, maseczki w płacie, mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, esencje i emulsje kosmetyczne, kosmetyki upiększające, dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do demakijażu,
preparaty oczyszczające, kosmetyki do brwi, cienie do powiek, wyroby perfumeryjne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie,
perfumy, kremy kosmetyczne, wazeliny kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakiery do paznokci, pudry kosmetyczne, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do makijażu, pudry do makijażu,
preparaty do mycia, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, preparaty kosmetyczne do odchudzania, olejki kosmetyczne,
preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej nie do celów leczniczych, odświeżacze do ust, płyny do pielęgnacji włosów, szampony, lakiery do włosów, farby do włosów, płyny
po goleniu, tusze do rzęs, pomadki do ust, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, wosk
do depilacji, zestawy kosmetyczne, żele do wybielania zębów.
(111) 298092
(220) 2016 10 20
(210) 462922
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CZEKOPISAK
(510), (511) 30 słodycze nie do celów medycznych, czekolada, słodycze na bazie czekolady, słodycze na bazie cukru, czekoladki, pralinki,
cukierki, pasty czekoladowe do celów spożywczych, kremy na bazie czekolady i kakao w formie smarowideł do celów spożywczych,
ozdoby czekoladowe jadalne i do dekorowania ciast, czekolada oraz
pasta na bazie czekolady i kakao w formie pisaków do dekorowania.
(111) 298093
(220) 2016 10 20
(210) 462927
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) Zott SE & Co. KG, Mertingen, DE.
(540) SERDUSZKO
(510), (511) 29 mleko, nabiał, mianowicie mleko pitne, zsiadłe mleko,
maślanka, jogurt, jogurt owocowy, jogurty pitne, jogurt z dodatkiem
czekolady lub kakao, bezalkoholowe napoje mleczne, kefir, śmietana,
biały ser, twaróg z owocami i ziołami, desery na bazie mleka, masło,
ser i wyroby z sera, mleko i serwatka w proszku jako żywność dla ludzi,
z dodatkami lub bez, pasty do smarowania (zawierające tłuszcze), koktajle mleczne, serwatka, 30 puddingi, lody jadalne, proszki do sporządzania lodów, trwałe wyroby piekarnicze i cukiernicze, gotowe do spożycia ciastka i wafle, napoje na bazie kakao, puddingi ryżowe.
(111) 298094
(220) 2016 10 20
(210) 462928
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) WROŃSKI PRZEMYSŁAW PPHU KARGA, Pleszew, PL.
(540) KOTŁOSPAW
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary, pomarańczowy
(531) 25.07.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne, pomiarowe, sygnalizacyjne i kontrolne, aparatura kontrolno-pomiarowa i sygnalizacyjna do kotłów c.o., sterowniki do kotłów c.o., programatory do kotłów
c.o., termometry, termostaty, czujniki, panele zdalnego sterowania,
automatyczne układy nawęglania, 11 kotły na paliwa stałe, kotły
na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrzewania powietrzem, ekologiczne kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania odpadów
drewna, kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami
podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem, bez
sterowania i z miarkowaniem, kotły z podajnikiem, kotły bez podajnika, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy kotłów, ruszty
do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów, zasobniki paliw
stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych do kotłów,
dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podajniki, ślimak
do podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflektor do kotła,
elementy grzejne, wężownice jako części do instalacji grzewczych,
wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, bojlery, bojlery ogrzewcze, wymienniki
ciepła, rekuperatory ciepła, zasobniki ciepła, zasobniki pary, kolektory słoneczne, grzejniki, armatura do kotłów grzewczych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów, pokojowe panele sterujące do kotłów, 37 usługi montażu kotłów i urządzeń
grzewczych, usługi montażu instalacji grzewczych, usługi w zakresie
instalacji grzewczych, serwis i naprawy kotłów i urządzeń grzewczych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kotłów grzewczych.

(111) 298095
(220) 2016 10 20
(210) 462932
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) SUPTEKA
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotiony, mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne, drewno zapachowe,
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, kadzidełka, esencje eteryczne,
perfumy, szampony, produkty toaletowe, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, zioła
lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy
diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty
witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina lecznicza,
herbata lecznicza, kąpiele lecznicze, korzenie lekarskie, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści do celów
farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt,
wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych,
sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności,
tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały do celów medycznych, materiały i środki sanitarne i higieniczne, 9 urządzenia i przyrządy optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne oraz do ratowania życia,
urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych, ciśnieniomierze, urządzenia do badania poziomu cukru, programy komputerowe stosowane w medycynie i farmacji, 10 artykuły
ortopedyczne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura i instrumenty medyczne, aparatura i instrumenty dentystyczne, dializatory, urządzenia rehabilitacyjne, narzędzia i przyrządy medyczne,
niechemiczne środki antykoncepcyjne, sprzęt medyczny i radiestezyjny, strzykawki i sondy do celów medycznych, wyposażenie sal
operacyjnych, sprzęt farmaceutyczny, 16 wydawnictwa prasowe,
katalogi, książki, 30 suplementy diety do celów niemedycznych oraz
dodatki do żywności na bazie ziół, herbata, herbata ziołowa, herbata
owocowa, zioła suszone, przyprawy, miód, 32 napoje, napoje bezalkoholowe, napoje mineralne, napoje gazowane, napoje izotoniczne,
napoje na bazie owoców lub warzyw, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, soki, soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo-warzywne,
wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe, nektary owocowe, syropy,
sorbety będące napojami, esencje do produkcji napojów, pastylki
do napojów gazowanych, proszki do napojów gazowanych, woda
gazowana, woda niegazowana, woda stołowa, woda sodowa, woda
mineralna gazowana, woda mineralna niegazowana, wody mineralne smakowe, napoje wzbogacone witaminami i mikroelementami,
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napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, prowadzenie apteki, w tym apteki internetowej, promocja sprzedaży
kosmetyków, farmaceutyków, leków, środków opatrunkowych, środków higieny osobistej, środków dietetycznych, suplementów diety,
odżywek oraz urządzeń medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
usługi handlu detalicznego lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie ziół, ziół leczniczych, herbat ziołowych, ziół suszonych, herbat,
kompozycji ziół i owoców, herbat owocowych, mieszanek herbat,
kompozycji herbat, usługi w zakresie udzielania franczyzy w zakresie
prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej lub hurtowej z branż:
farmaceutycznej, medycznej, spożywczej, kosmetycznej, drogeryjnej lub zielarskiej, 44 poradnictwo z zakresu: medycyny, medycyny
naturalnej, farmacji i farmakologii, z zakresu kosmetyki, usługi w zakresie opieki zdrowotnej, pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

(111) 298104
(220) 2016 10 20
(210) 462959
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MPUK 1945
(540)

(111) 298096
(220) 2016 10 20
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) pinio
(510), (511) 21 gąbki toaletowe.

Kolor znaku: złoty, ciemnoczerwony
(531) 01.15.05, 13.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi w zakresie kremacji i pogrzebów, pogrzeby.

(210) 462933

(111) 298097
(220) 2016 10 20
(210) 462934
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) MACH PIOTR P.P.H.U. MATEX, Ksawerów, PL.
(540) ARSENE LUPIN
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki, mydła, 42 projektowanie opakowań i butelek.

(111) 298105
(220) 2016 10 20
(210) 462960
(151) 2017 03 28
(441) 2016 12 05
(732) URBANIKA FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Gourmet greens
(540)

(111) 298098
(220) 2016 10 20
(210) 462941
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) MACH PIOTR P.P.H.U. MATEX, Ksawerów, PL.
(540) PIONEER
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki, mydła.
(111) 298099
(220) 2016 10 20
(210) 462943
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) MACH PIOTR P.P.H.U. MATEX, Ksawerów, PL.
(540) CHRIS DIAMOND
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki, mydła, 42 projektowanie opakowań i butelek.
(111) 298100
(220) 2016 10 20
(210) 462945
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) AS
(510), (511) 33 wódki, wódki czyste, wódki smakowe, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 298101
(220) 2016 10 20
(210) 462946
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) KARNIAK
(510), (511) 33 wódki czyste, wódki smakowe, napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa.
(111) 298102
(220) 2016 10 20
(210) 462952
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) MACH PIOTR P.P.H.U. MATEX, Ksawerów, PL.
(540) BIJOUX NOIR
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki, mydła.
(111) 298103
(220) 2016 10 20
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) złote pola mąka babuni
(510), (511) 30 mąka.

(210) 462955

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.11.01, 11.03.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 warzywa świeże.
(111) 298106
(220) 2016 10 20
(210) 462961
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) POGORZAŁEK WOJCIECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
BANKOWYCH, Katowice, PL.
(540) SZB Systemy Zabezpieczeń Bankowych
(540)

Kolor znaku: czarny, granatowy, ciemnozielony, jasnoniebieski
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 szafy pancerne, sejfy, szafki kasjerskie metalowe, skrytki
sejfowe, kasety bankowe, 37 usługi w zakresie wykonywania napraw,
konserwacji i serwisu bankowych urządzeń zabezpieczających.
(111) 298107
(220) 2016 10 20
(210) 462966
(151) 2017 03 28
(441) 2016 12 05
(732) MACH PIOTR P.P.H.U. MATEX, Ksawerów, PL.
(540) BIJOUX BLANC
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki, mydła.
(111) 298108
(220) 2016 10 21
(210) 462972
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) VERVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) MTM PL
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(510), (511) 6 tuleje (drobnica metalowa), nakrętki metalowe, 7 łożyska będące częściami maszyn, łożyska do wałów transmisyjnych,
łożyska kulkowe, koszyczki do łożysk kulkowych, kozły łożyskowe
do maszyn, narzędzia będące częściami do maszyn.

(111) 298109
(220) 2016 10 21
(210) 462980
(151) 2017 03 29
(441) 2016 12 05
(732) TOM-GAST SPÓŁKA JAWNA TOMASZ I AGNIESZKA
WOŹNIAK, Łódź, PL.
(540) BarEq
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 młynki do kawy inne niż obsługiwane ręcznie, młynki
do pieprzu inne niż o napędzie ręcznym, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, 8 noże kuchenne
do obierania, pincety, ostrzałki, 15 talerze, 21 talerze, kubki, naczynia ceramiczne, naczynia do mieszania koktajli [shakery], naczynia
na napoje, naczynia szklane do napojów, szklane naczynia do picia,
półmiski [tace], tace do użytku domowego, butelki, patery, karafki
[na alkohol], młynki do pieprzu, ręczne, młynki ręczne do użytku domowego, nieelektryczne młynki kuchenne, ręczne młynki do kawy,
łyżki do mieszania [przybory kuchenne], pędzle kuchenne, pipety
kuchenne, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, przybory kuchenne, tarki do celów kuchennych,
elektryczne i nieelektryczne korkociągi, przesiewacze, sita [przybory
gospodarstwa domowego], wyciskacze do owoców nieelektryczne,
do użytku domowego, 24 tekstylne podstawki pod naczynia.
(111) 298110
(220) 2016 10 21
(210) 462981
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) NEUHOFF-MURAWSKA JOANNA OREGANO, Warszawa, PL.
(540) dr Witaminka
(510), (511) 41 usługi artystów teatralnych, edukacja, edukacja [nauczanie], usługi gier świadczonych on-line, instruktaże, kluby zdrowia, usługi kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], książki-publikowanie, kształcenie praktyczne [pokazy], nagrywanie filmów na taśmach video [filmowanie],
nauczanie, nauczanie korespondencyjne, obozy wakacyjne-usługi
[rozrywka], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie koncertów, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, producenckie usługi muzyczne,
produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach video, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, przedszkola [nauczanie],
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek.
(111) 298111
(220) 2016 10 21
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) MATULKA WOJCIECH CZEKOMA, Płońsk, PL.
(540) Praliny Migdałowe
(540)

(210) 462982

Kolor znaku: brązowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, marcepan, orzechy w czekoladzie, pasta
migdałowa, pralinki, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów.
(111) 298112
(151) 2017 04 21

(220) 2016 10 21
(441) 2017 01 02

(210) 462983
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(732) MATULKA WOJCIECH CZEKOMA, Płońsk, PL.
(540) Praliny Orzechowe
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, orzechy w czekoladzie, pralinki, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek.
(111) 298113
(220) 2016 10 21
(210) 462987
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(540) SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR.ANTONIEGO JURASZA
W BYDGOSZCZY
(540)

Kolor znaku: bordowy, szary
(531) 24.13.01, 24.17.20, 27.05.01, 27.01.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja w zakresie medycyny, 42 badania naukowe
w dziedzinie medycyny, 44 kompleksowa działalność lecznicza w zakresie usług szpitalnych, klinicznych, ambulatoryjnych, lekarskich,
pielęgniarskich, badań diagnostycznych, laboratoryjnych, bakteriologicznych.
(111) 298114
(220) 2016 10 21
(210) 462990
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) NORTH FOOD POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) NORTH FOOD
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 17.05.21, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 ryby, przetwory i potrawy na bazie ryb i owoców morza, w tym także konserwowane, mięso, drób, przetwory i potrawy
na bazie mięsa i drobiu, w tym także konserwowane, warzywa i owoce konserwowane, suszone i gotowane, przetwory i potrawy na bazie warzyw i owoców, jaja, wyroby mleczne, przetwory i potrawy
na bazie jaj i wyrobów mlecznych, grzyby suszone, konserwowane
i gotowane, przetwory i potrawy na bazie grzybów i ziół, przetwory i potrawy na bazie ziemniaków, 30 przetwory i potrawy na bazie
kasz, ryżu i produktów zbożowych, przyprawy, kawa i napoje na bazie kawy, herbata i napoje na bazie herbat, ciasta, ciastka, czekolada
i produkty na bazie czekolady, słodycze, sosy przyprawowe, smakowe, sałatkowe, 31 świeże owoce i warzywa, owoce cytrusowe,
żywe ryby i skorupiaki oraz owoce morza, orzechy, zioła ogrodowe,
produkty rolne, ogrodnicze i leśne, ziemniaki, 43 usługi w zakresie
prowadzenia barów, snack-barów, restauracji, moteli, pensjonatów,
hoteli, kawiarni, stołówek, catering, przygotowanie i dostawa dań
na zamówienia.
(111) 298115
(220) 2016 10 21
(210) 462991
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) juniorGO
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja
o ubezpieczeniach, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na ży-
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cie, informacje w sprawach ubezpieczenia, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
ubezpieczeniowe.

(111) 298116
(220) 2016 10 21
(210) 462995
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) TOM-GAST SPÓŁKA JAWNA TOMASZ I AGNIESZKA
WOŹNIAK, Łódź, PL.
(540) TGHOME
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 7 młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki
do pieprzu inne niż o napędzie ręcznym, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, 8 sztućce, sztućce
stołowe [noże, widelce i łyżki], noże kuchenne do obierania, pincety, ostrzałki, 11 kuchenny sprzęt elektryczny, 15 talerze, 21 talerze,
kubki, miski ze szkła, naczynia ceramiczne, naczynia do mieszania
koktajli [shakery], naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów,
szklane naczynia do picia, półmiski [tace], tace do użytku domowego, formy do ciast i ciastek, garnki kuchenne, butelki, patery, maty
do pieczenia, słoiki na ciastka, łopatki [sprzęt kuchenny], łopatki
[sztućce], łopatki do ciast, karafki [na alkohol], młynki do pieprzu,
ręczne, młynki ręczne do użytku domowego, nieelektryczne młynki
kuchenne, ręczne młynki do kawy, patelnie, rondle, rondle ceramiczne, pokrywki do garnków, łopatki [sprzęt kuchenny], formy, foremki
[przybory kuchenne], łopatki [sprzęt kuchenny], łyżki do mieszania
[przybory kuchenne], pędzle kuchenne, pipety kuchenne, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne,
przybory kuchenne, rękawice kuchenne, tarki do celów kuchennych,
elektryczne i nieelektryczne korkociągi, przesiewacze, sita [przybory
gospodarstwa domowego], wyciskacze do owoców nieelektryczne,
do użytku domowego, naczynia szklane do napojów, szklane naczynia do picia, 24 tekstylne podstawki pod naczynia.
(111) 298117
(220) 2016 11 22
(210) 464181
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) SIDOR KATARZYNA PALETA MODY, Prochowice, PL.
(540) PALETA MODY
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje,
kółka na klucze i breloczki, przyrządy do mierzenia czasu, budziki, zegarki, zegary, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, walizy, kufry,
torby podróżne, torby, torebki, aktówki, kosmetyczki, portfele, paski
naramienne, pasy skórzane (inne niż odzież), parasole i parasolki,
laski, kijki marszowe i trekkingowe, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja sprzedaży na rzecz osób
trzecich.
(111) 298118
(220) 2016 12 07
(210) 464823
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) MURAWSKI PIOTR MICHAŁ, Bogdaszowice, PL.
(540) SOLATO
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, szary
(531) 26.02.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czujniki, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia monitorujące, elektryczne, urządzenia zdalnego sterowania, 42 chmura obliczeniowa,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, monitoring systemów komputerowych
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przy użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 298119
(220) 2016 12 07
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) GAGUCKI BARTOSZ, Warszawa, PL.
(540) GCT GROM COMBAT TRAINING
(540)

(210) 464831

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma, publikacje periodyczne broszury, ulotki,
biuletyny publikacje drukowane, książki, podręczniki, 41 organizowanie i prowadzenie: sympozjów, konferencji, warsztatów, zjazdów,
imprez sportowych, obozów sportowych, obozów wakacyjnych,
obozów, zawodów i zajęć sportowych przy użyciu urządzeń sportowych, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi trenera osobistego, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie
sprzętu do nurkowania, działalność instruktażowa w zakresie kultury
fizycznej i sportu, kształcenie praktyczne poprzez pokazy, nauczanie, prowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych z umiejętności specjalistycznych i interpersonalnych, usługi w zakresie szkoleń
na odległość, wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem
wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek
i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób.
(111) 298120
(220) 2016 12 10
(210) 465024
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) VIRA NIGHT LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL.
(540) X-Demon
(510), (511) 41 dyskoteki, usługi związane z dyskotekami, usługi
rozrywkowe świadczone w dyskotekach, prowadzenie dyskotek,
wypożyczanie sprzętu do dyskotek, nocne kluby, organizowanie
koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi klubowe, rozrywka, rozrywka w postaci występów
tanecznych, rozrywka z udziałem muzyki, planowanie przyjęć, organizowanie przyjęć, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], obsługa imprez kulturalnych, imprezy kulturalne, organizacja imprez
rozrywkowych, organizowanie imprez muzycznych, usługi imprez
muzycznych na żywo, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 43 usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi
gastronomiczne, restauracje.
(111) 298121
(220) 2015 04 22
(151) 2017 07 03
(441) 2015 08 03
(732) ALBA THYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, PL.
(540) Alba

(210) 441701
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(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, balsamy, kremy kosmetyczne, mydła, środki toaletowe, dodatki do kąpieli, pomadki do ust, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów, odświeżacze do ust, perfumy,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, odświeżacze powietrza, wata do celów kosmetycznych, ręczniki oraz chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
dezodoranty osobiste, płyny oraz kosmetyki do pielęgnacji włosów,
5 balsamy i maści do celów leczniczych, cukierki oraz pastylki do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, preparaty
do celów leczniczych, leki oraz preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, środki przeczyszczające, pomadki do celów medycznych, plastry przylepne lecznicze, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, herbaty lecznicze i napoje lecznicze na bazie herbaty,
zioła lecznicze, wyciągi roślinne do celów leczniczych, 30 produkty
pszczele, miód i wyroby na bazie miodu, herbaty, 33 likiery, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: kosmetyki, balsamy, kremy kosmetyczne, mydła, środki toaletowe, dodatki do kąpieli, pomadki do ust, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów, odświeżacze do ust, perfumy, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, odświeżacze
powietrza, wata do celów kosmetycznych, ręczniki oraz chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, dezodoranty osobiste, płyny
oraz kosmetyki do pielęgnacji włosów, balsamy i maści do celów
leczniczych, cukierki oraz pastylki do celów leczniczych, syropy
do użytku farmaceutycznego, preparaty do celów leczniczych, leki
oraz preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, środki przeczyszczające, pomadki do celów medycznych, plastry przylepne lecznicze,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, herbaty lecznicze i napoje lecznicze na bazie herbaty, zioła lecznicze, wyciągi roślinne do celów leczniczych, produkty pszczele, miód i wyroby na bazie miodu,
herbaty, likiery.
(111) 298122
(220) 2016 02 18
(210) 452481
(151) 2017 04 06
(441) 2016 05 23
(732) ZOLOTAREVSKYI IEVGEN, Warszawa, PL.
(540) HAPPY HOBBY
(510), (511) 2 alizaryna, farby aluminiowe, annato, auramina, barwniki
zawarte w tej klasie, barwniki anilinowe, barwniki do napojów, barwniki do obuwia, bejce do drewna, biel ołowiana, biele-barwniki lub farby,
bitumiczny lakier, cynkowa biel, czernidła-barwniki lub farby, podkłady do drewna-malowanie, lakierowanie, drewno barwiące, ekstrakt
z drewna farbiarskiego, emalie do malowania, emalie, farby zawarte
w tej klasie, farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drewna, farby
podkładowe, farby stosowane w ceramice, farby wodne klejowe łub
kazeinowe, farby zawierające azbest, fustina, tusz do grawerowania,
gumiguta stosowana w malarstwie, gumożywice, indygo, kalafonia,
kanadyjski balsam, karbonyl do konserwacji drewna, karmel słodowy,
karmel-barwnik żywności: kit rzeźbiarski: kil stolarski, koloranty zawarte w tej klasie, kopal, koszenila, kreozot do ochrony drewna, kurkuma,
lakier asfaltowy, lakier kopalowy, lakiery, lakiery do powlekania brązem, barwniki do likierów, barwniki do masła, mastyks, preparaty zapobiegające matowieniu metali, metalowe folie dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, mieszanki drukarskie tuszu, mleko wapienne,
ognioodporne farby, oleje do konserwacji drewna: ołowiana czerwień,
ołowiana pomarańcz, papier do barwienia jajek wielkanocnych, pigmenty, barwniki do piwa, platyna lśniąca, pojemniki z tonerem, pełne,
do drukarek i fotokopiarek, powłoki do krycia dachów – farby, powłoki
zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, powłoki-farby,
preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
proszek brązowy: proszek glinu do malowania, przeciwrdzewne oleje,
preparaty zabezpieczające przed rdzą, rozcieńczalniki do farb: rozcieńczalniki do lakierów, sadza piecowa, sandarak, bejce do skóry, smary
przeciwrdzewne, spoiwa do farb, srebrna pasta, srebro-pigmenty, sre-
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bro-arkusze folii, srebro błyszczące, proszki do srebrzenia, sumak
do lakierów, sykatywy do farb, szafran, szelak, szkliwo-powłoki, środki
antykorozyjne: taśmy antykorozyjne, terpentyna, tlenek kobaltu, tusz
do fotokopiarek, tusze do barwienia skór, tusze do skór, tusze drukarskie, tytan-bezwodnik, utrwalacze do akwareli, utrwalacze, wapno
gaszone, zagęszczacze do farb, farby przeciw zanieczyszczeniom, ziemia sjeńska, złocenia, złoto lśniące do wyrobów ceramicznych: tusz
do znakowania zwierząt, żywice naturalne w stanie surowym, barwniki
do żywności., 3 ałun w kamieniu, antyperspiranty, antystatyczne preparaty do celów domowych, aromaty, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bergamotowy olejek, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, aromaty do ciastek, cytryny-olejki eteryczne,
preparaty do czyszczenia, detergenty inne niż używane w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, olejki eteryczne
z drzewa cedrowego, esencjonalne olejki, jaśminowy olejek, kalkomanie-ozdoby do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki: kwiaty jako baza do perfum, lotne alkalia stosowane
jako detergent, lotony do celów kosmetycznych, mieszaniny zapachowe, esencja mięty, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mydełka: mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła
lecznicze, mydła migdałowe, mydłoka do prania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, oleje
czyszczące, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek
terpentynowy, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, perfumeryjne produkty, perfumy, piżmo, sodowy ług, sole
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, mydło przeciw potowe
do stóp, szampony, toaletowe olejki, woda kolońska: woda lawendowa, woda toaletowa, zapachowa woda, 4 antracyt, benzen, benzol,
gaz olejowy, wosk z karnauby: knoty do świec, lampki nocne – świeczki, knoty do lamp, łój przemysłowy, nafta, nafta oświetleniowa, naftowy eter, naftowy żel, oleina: oświetleniowy gaz, parafina, pszczeli
wosk, rybi olej niejadalny, świece, świeczki, tłuszcze do oświetlania,
wosk do oświetlania, wosk przemysłowy, zapachowe świece, zwilżające oleje., 16 Afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bibuły, bloki do pisania, bloki listowne-papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe,
czcionki drukarskie, czcionki ze stali, czcionki – cyfry i litery, dozowniki
taśmy przylepnej, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, formularze-blankiety, druki, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zrywania, kalka, kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie, kartki z życzeniami, karton, pojemniki kartonowe, opakowania kartonowe, pudła kartonowe, kolorowy karton,
plakaty z kartonu, kartonowe kontenery do pakowania, drukowane
kartonowe tablice reklamowe, kartony z tektury do pakowania, podstawki pod szklanki z kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, pudełka
z papieru lub kartonu, szyldy z papieru łub z kartonu, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi: kokardy papierowe, urządzenia do stemplowania kopert, koperty-artykuły piśmienne: lak do pieczętowania, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki-materiały piśmienne, notatniki-notesy, obrusy papierowe, papeteria,
papier do pisania, papier pergaminowy, papier srebrny, papier świecący, pieczęcie-stemple, pudełka kartonowe lub papierowe, stemple
do pieczętowania, stemple-pieczątki, szablony-artykuły piśmiennicze,
taśma klejąca, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych łub do użytku domowego, torby do pakowania, torebki papierowe, wzory do kalkowania, zakładki do książek, zawiadomienia, zeszyty,
17 akrylowe żywice, dźwiękoszczelne materiały: fibra, filtracyjne materiały, folia z celulozy z surowców wtórnych nie do pakowania, formy
wulkanitowe, izolacyjne materiały, kauczuk ciekły depolimeryzowany,
pokrycia z kory jako izolacja akustyczna, korki gumowe: lateks, liny gumowe, nici gumowe nie dla włókiennictwa, nici z tworzyw sztucznych
nie dla włókiennictwa, octan celulozy, półprzetworzony, ograniczniki
gumowe, oleje izolacyjne, materiały do pakowania z gumy lub tworzyw sztucznych, papier izolacyjny, piankowe podpórki i osłonki
do nasadzeń kwiatów, pierścienie gumowe, podkładki z gumy lub fibry, przyciemniające folie do okien, rękawice izolacyjne, roztwór kauczukowy, samoprzylepne taśmy nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, gumowe nakładki do ułatwienia odkręcania
wieczek słoików, surowa lub półprzetworzona guma, syntetyczny kauczuk, taśmy izolacyjne, taśmy przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, tkaniny izolacyjne, kopciły, woreczki
z gumy do pakowania: folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania:
tworzywa sztuczne półprzeworzone: węże do podlewania, węże z ma-
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teriałów tekstylnych, arkusze z wiskozy nie do zawijania: wyściełające
materiały z gumy lub tworzyw sztucznych: żużlowa wełna, żywice
sztuczne, 19 formy niemetalowe zawarte w tej klasie, odlewnicze formy niemetalowe zawarte w lej klasie, 41 fotografowanie: fotoreportaże, imprezy sportowe-chronometraż: klubowe usługi-rozrywka lub
nauczanie: kluby zdrowia-poprawianie kondycji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, nagrywanie filmów na taśmach
wideo: usługi obrazowania cyfrowego, organizowanie i prowadzenie
konferencji: organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych-szkolenia: organizowanie
konkursów piękności: organizowanie konkursów-edukacja lub rozrywka: organizowanie loterii, praktyczne kształcenie w formie pokazów, produkcja filmów, produkcja mikrofilmów, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków: publikowanie książek, informacja
o rozrywce: organizowanie i prowadzenie seminarium, organizowanie
i prowadzenie sympozjum, szkoły z internatem, taśmy w ideo-montaż,
produkcja filmów na taśmach wideo, pisanie tekstów, inne niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, udostępnianie publikacji elektronicznych
online nie do pobierania z sieci komputerowych, organizacja wystaw
związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i obsługa zjazdów .

(111) 298123
(220) 2016 04 04
(210) 454429
(151) 2016 12 21
(441) 2016 07 04
(732) FARMA ILUZJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mościska, PL.
(540) Farma Iluzji
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, zwiedzanie turystyczne,
41 edukacja, muzea-usługi, wystawy, organizowanie konkursów-edukacja lub rozrywka, organizowanie spektakli-impresariat, parki
rozrywki, rozrywka, rozrywka-widowiska, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 43 bary szybkiej obsługi-snack-bary,
restauracje .
(111) 298124
(220) 2016 05 16
(210) 456427
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 13
(732) STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH,
Wrocław, PL.
(540) Konferencja Profesjonalny Inwestor
(510), (511) 35 organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, public relations, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 41 edukacja jako nauczanie, kształcenie
praktyczne jako pokazy, organizowanie i prowadzenia warsztatów
w formie szkoleń, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów.
(111) 298125
(220) 2016 06 23
(210) 458251
(151) 2017 01 26
(441) 2016 09 26
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Savanna
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich,
blacha, blachodachówka, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt
niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach,
w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 298126
(220) 2016 07 21
(210) 459366
(151) 2017 06 23
(441) 2017 02 20
(732) AIG Europe Limited, Londyn, GB.
(540) WIKTORIA
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących: ogólnych warunków ubezpieczeń, dedykowanych listów do klienta, materiałów
reklamowych polegających na dedykowanych e-mailach do klienta,
polis ubezpieczeniowych, dystrybucja materiałów reklamowych:no-
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tesów, reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, reklama
drukowana, marketing reklam, udostępnianie i dystrybucja ulotek
i druków reklamowych, broszur i katalogów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi marketingu bezpośredniego, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, usługi marketingu bezpośredniego, usługi telemarketingu, usługi dostarczania materiałów reklamowych poprzez udostępnianie prezentera na ulotki do wykorzystania w punktach obsługi
klienta w bankach oraz innych placówkach związanych z finansami
i ubezpieczeniami, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i zachorowań na choroby nowotworowe, podpisywanie
umów ubezpieczeniowych, administrowanie ubezpieczeniami oraz
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w dziedzinie następstw
nieszczęśliwych wypadków i zapadnięcia na choroby nowotworowe,
zarządzanie ubezpieczeniami polegające na wypłacie ubezpieczonemu świadczenia w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem-pierwszej diagnozy nowotworu złośliwego, usługi w zakresie
polis ubezpieczeniowych, informacje o ubezpieczeniach, doradztwo
w zakresie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków
oraz zachorowań na choroby nowotworowe, świadczenie usług
ubezpieczeniowych także on-line.

(111) 298127
(220) 2016 07 28
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DR GAJA
(540)

(210) 459693

(531) 01.05.01, 01.05.09, 05.03.13, 05.03.15, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 29 oleje i tłuszcze
jadalne, suszone owoce i warzywa, 30 kawa, herbata, mąka i produkty zbożowe, cukier, sól, ocet, przyprawy w formie przypraw sypkich
i ziół, przyprawy za wyjątkiem sosów, 31 ziarna, nasiona, naturalne
rośliny i kwiaty suszone, 32 soki owocowe, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, oleje i tłuszcze jadalne, suszone owoce i warzywa, kawa, herbata, mąka i produkty zbożowe,
cukier, sól, ocet, przyprawy, ziarna, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty
suszone, soki owocowe.
(111) 298128
(220) 2016 08 25
(151) 2017 07 03
(441) 2017 02 06
(732) EKO COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów, PL.
(540) COLIBER POWDER COATINGS
(540)

(210) 460712

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, 2 farby, pokosty, lakiery, barwniki, farby, utrwalacze do farb akwarelowych, farby bakteriobójcze, farby proszkowe,
farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby wodne kazeinowe, farby wodne klejowe, farby zawierające azbest, rozcieńczalniki do lakierów, lakiery brązujące, barwniki do lakierów, lakiery proszkowe,
preparaty zapobiegające matowieniu, metale w proszku dla malarzy,
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dekoratorów, drukarzy i artystów, metalowe folie dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, mieszanki drukarskie, minia, mleko
wapienne, ognioodporne, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, powłoki, powłoki do drewna, powłoki do smołowania
papy, powłoki zabezpieczające podwozie pojazdów, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, 35 usługi organizacji
działalności gospodarczej związanej z branżą farb i lakierów, prowadzenie sprzedaży farb i lakierów za pomocą sklepu internetowego.

(111) 298129
(220) 2016 09 30
(210) 462161
(151) 2017 07 03
(441) 2017 02 20
(732) POLSKA GRUPA TYTONIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, PL.
(540) PGD POLSKA GRUPA DYSTRYBUCYJNA POLISH DISTRIBUTION
GROUP
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.17.11
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, materiały dla palących, gilzy papierosowe, bibułki papierosowe, filtry do papierosów, akcesoria dla
palaczy, zapałki, zapalniczki, 35 dystrybucja, handel hurtowy i detaliczny papierosami, tytoniem, materiałami dla palących, gilzami
papierosowymi, bibułkami papierosowymi, filtrami do papierosów,
akcesoriami dla palących, zapałkami, zapalniczkami, import, eksport,
promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 298130
(220) 2016 10 13
(210) 462630
(151) 2017 07 04
(441) 2017 02 20
(732) KOSSOWSKI TOMASZ POLBRAM SYSTEM, Radomsko, PL.
(540) Techniqroll
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 6 bramy metalowe, ogrodzenia metalowe, metalowe
materiały na ogrodzenia, metalowe drzwi do garaży, 19 bramy niemetalowe, niemetalowe bramy garażowe, bramy roletowe niemetalowe, niemetalowe materiały ogrodzeniowe, niemetalowe drzwi garażowe, ogrodzenia niemetalowe, 37 usługi serwisowania, naprawy,
konserwacji i montażu bram.
(111) 298131
(220) 2016 10 17
(210) 462809
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów, PL.
(540) eva derma
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielęgnacji
ciała, rąk i włosów.
(111) 298132
(220) 2016 10 17
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 13
(732) CIEŚLIK ANDRZEJ CONTIMAX, Bochnia, PL.

(210) 462812
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(540) Śledzie od Serca
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 29 filety śledziowe w zalewie olejowej z warzywami
i owocami, śledzie w zalewie octowej, śledzie w oleju, śledzie w oliwie, śledzie w śmietanie, śledzie w pomidorach, śledzie z rodzynkami, śledzie po węgiersku, śledzie opiekane w marynacie, rolmopsy,
sałatki śledziowe.
(111) 298133
(220) 2016 10 18
(210) 462833
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 13
(732) QQQ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Landsberg 1257
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane, soki, syropy, 33 napoje alkoholowe, zwłaszcza whisky, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, dostarczanie żywności i napojów
poprzez pojazdy kateringowe, usługi gastronomiczne, usługi baru.
(111) 298134
(220) 2016 10 21
(210) 463002
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) ALCHIMOWICZ MAGDALENA CHRIS TURYSTYKA
I REKREACJA, Piaseczno, PL.
(540) CAMP DRAWA
(540)

Kolor znaku: ciemnofioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05, 29.01.11
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, organizowanie podróży,
41 usługi związane z organizacją wypoczynku takie jak: organizowanie obozów sportowych, organizowanie obozów wakacyjnych,
43 usługi udostępniania miejsc noclegowych w ośrodkach wypoczynkowych i w hotelach, usługi zakwaterowania wakacyjnego.
(111) 298135
(220) 2016 10 21
(210) 463006
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) START & GO
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe,
mleczno-owocowe, jogurty, kefiry, produkty serowarskie, twarogi,
sery rozdrobnione, sery żółte, masło, dania i desery gotowe, mrożone
i w proszku na bazie mleka, puddingi na bazie mleka, owoce mrożone,
owocowe desery, przeciery, musy, sałatki, dżemy i marmolady owocowe, pasty owocowe, kompoty, mrożone owoce, produkty mleczne
z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe z owocami, chrupki i chipsy warzywne i owocowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, wyroby wędliniarskie, buliony, koncentraty bulionu, rosołu, konserwy mięsne, rybne, drobiowe, z dziczyzny, pasztety mięsne,
pasty rybne, smalec, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, konserwowane,
suszone i gotowane owoce i warzywa, dżemy, kompoty, dania gotowe, mrożone i instant na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, owoców,
warzyw, potrawy na bazie ryb, dania gotowe na bazie ryb i częściowo
przygotowane do spożycia, także w postaci zamrożonej, ekstrakty
rybne, ryby w puszkach, mrożone gotowane ryby, ryby suszone, solone, wędzone, marynowane i konserwowane, konserwy rybne, ryby
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w oliwie, płatki suszonej ryby, kotleciki rybne, filety rybne, filety rybne
w zalewach i sosach, sałatki rybno-warzywne, pasty i pasztety rybne,
zupy rybne, galaretki jadalne rybne i ryby w galarecie, 30 budynie, puddingi do użytku jako desery, kleiki spożywcze na bazie mleka, mrożone
kremy i desery o różnych smakach na bazie mleka i produktów mlecznych z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli, owoców, kawy,
kakao, czekolady, dania i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie
owoców, czekolady, kakao, kawy, żółtek, produkty zbożowe, przekąski
zbożowe, ryżowe, mąka i żywność na bazie mąki, kanapki i sandwicze z nadzieniami rybnymi, płatki owsiane, przyprawy, kakao, kawa,
produkty kakaowe, kawowe i kawo-pochodne, syropy o smaku kawowym, czekolady z dodatkiem kawy, napoje czekoladowe z mlekiem,
herbaty rozpuszczalne, herbaty sypkie, herbaty smakowe, herbaty
ziołowe i owocowe nie do celów leczniczych, herbaty do zaparzania,
herbaty w torebkach, herbaty mrożone, słodycze i wyroby cukiernicze,
mrożone torty jogurtowe, desery mrożone, mrożone ciasta jogurtowe,
mrożone jogurty, słodycze piankowe, czekoladowe, lodowe, musy,
cukierki, słodycze nielecznicze wielosmakowe i do żucia, toffi, dropsy
owocowe, karmelki, owocowe galaretki, żelki, guma do żucia, słodycze
w postaci krówek, nugatów, lizaków, słodycze miętowe, desery mrożone i schłodzone, desery lodowe, desery z muesli, desery na bazie cukru, desery na bazie czekolady, pralinki, cukierki, biszkopty, herbatniki,
krakersy, chipsy i chrupki zbożowe, ciastka z owocami, ciastka owsiane
i herbaciane, ciastka z kremem, ciastka migdałowe, czekoladowe, z budyniem, wafle i rurki waflowe, batony: czekoladowe, zbożowe, na bazie zbóż, na bazie ziaren i orzechów, galaretki owocowe, 32 napoje
serwatkowe, soki i napoje owocowe, warzywne, owocowo-warzywne,
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, syropy owocowe,
skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, koktajle
owocowe, napoje mrożone na bazie owoców.

(111) 298136
(220) 2016 10 21
(210) 463011
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) FUNDACJA ORANGE, Warszawa, PL.
(540) ZAPROGRAMUJ JUTRO
(510), (511) 9 czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, gry,
programy i aplikacje na komputery, elektroniczne urządzenia mobilne
i telefony, 36 usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele artystyczne i naukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom lub firmom,
usługi w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, informowania
finansowego, organizacja zbiórek środków finansowych oraz funduszy na cele dobroczynne, społeczne, ochrony zdrowia, szkoleniowe,
edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi w zakresie poczty elektronicznej oraz przesyłania informacji
tekstowych i obrazowych, usługi w zakresie zleceń przywoławczych,
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie
udzielania informacji o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności
poprzez terminale komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez
sieć światłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej
i telegraficznej: usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi polegające na przesyłaniu danych w formie obrazu i dźwięku i udostępnianie ich odbiorcom, usługi
w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu osobom trzecim, usługi w zakresie udostępniania miejsc internetowych
osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek pocztowych dla
osób trzecich, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, usługi telefoniczne, usługi w zakresie przeprowadzania telekonferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie telefonicznej obsługi klienta, 41 usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia projektów edukacyjnych, medycznych,
ekologicznych i społecznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych oraz kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu,
usługi w zakresie organizowania i przeprowadzenia konferencji oraz
wystaw o problematyce społecznej, medycznej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, także
w formie on-line, usługi w zakresie udostępniania on-line publikacji,
usługi w zakresie udzielania informacji o szkoleniach, kursach, programach edukacyjnych, grantach.
(111) 298137
(220) 2016 10 24
(210) 463027
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH DOJNIKOWSCY SPÓŁKA
JAWNA, Suwałki, PL.
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(540) ZWM Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, metalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, metalowe budynki i konstrukcje przenośne, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, drobne wyroby metalowe, metalowe pomosty pływające do cumowaniu
stosowane w basenach jachtowych, drabiny i rusztowania z metalu,
konstrukcje stalowe, metalowe konstrukcje budowlane, zbiorniki metalowe [konstrukcje], schody (obudowy) metalowe, schody
z metalu, schody i drabinki pożarowe, barierki metalowe, metalowe
barierki, barierki ochronne metalowe, barierki bezpieczeństwa z metalu, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, barierki metalowe do kontroli ruchu pieszych, stojaki metalowe, 20 ławki metalowe,
37 malowanie, malowanie natryskowe metali.
(111) 298138
(220) 2016 10 24
(151) 2017 04 14
(441) 2016 12 19
(732) MEDICUS-BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rakownia, PL.
(540) CZAS ZDROWIA
(540)

(210) 463029

(531) 05.05.04, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 44 chirurgia plastyczna, fizjoterapia, hospicja, implantacja włosów, masaż, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, sanatoria, szpitale,
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi
dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, usługi klinik
medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, usługi położnicze, usługi psychologów, usługi terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 298139
(220) 2016 10 24
(210) 463039
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) FRESH STATEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KIKU.pl
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: artykuły spożywcze, żywność orientalna, składniki do przygotowywania sushi,
akcesoria do przygotowywania sushi, zestawy do przygotowywania
sushi, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów interneto-
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wych, hurtowni internetowych i aukcji internetowych z towarami takimi jak: artykuły spożywcze, żywność orientalna, składniki do przygotowywania sushi, akcesoria do przygotowywania sushi, zestawy
do przygotowywania sushi, 41 usługi związane z organizowaniem
i obsługą zabaw (balów, dyskotek), przyjęć, konferencji, zjazdów,
sympozjów, usługi szkoleniowe, prowadzenie kursów szkoleniowych
w dziedzinie gastronomii, 43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, catering i obsługa przyjęć, obsługa gastronomiczna przyjęć
i uroczystości towarzyskich, usługi barowe, bary szybkiej obsługi,
stołówki, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie sal
na posiedzenia, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, usługi hotelarskie.

(111) 298140
(220) 2016 10 24
(210) 463042
(151) 2017 03 29
(441) 2016 12 05
(732) GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórzewo, PL.
(540) HEALTHY ALL AROUND
(540)
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(510), (511) 39 transport lądowy, 40 działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwieniem odpadów, działalność
związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarowaniem odpadami.

(111) 298144
(220) 2016 10 24
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) PRI-MAT 3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) PRI MAT 3D
(540)

(210) 463064

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 7 drukarki 3D, akcesoria do drukarek 3D, 16 filamenty
do drukarek 3D.
(111) 298145
(220) 2016 10 24
(210) 463071
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) TLK MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) TLK MED
(540)

Kolor znaku: żółty, jasnopomarańczowy, pomarańczowy, czarny,
biały
(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby piekarskie, ciastkarskie, produkty zbożowe,
słodycze, płatki śniadaniowe, batony zbożowe.
(111) 298141
(220) 2016 10 24
(210) 463048
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) OSMOLAKTON
(510), (511) 5 leki, suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych (dla ludzi).
(111) 298142
(220) 2016 10 24
(210) 463056
(151) 2017 04 11
(441) 2016 12 19
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli TOP
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla przemysłu celulozowo-papierniczego.
(111) 298143
(220) 2016 10 24
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) KING TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, PL.
(540) KING TRANS
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, żółty
(531) 03.01.02, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13

(210) 463063

Kolor znaku: zielony, biały, jasnoszary
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nim związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie
i kupowanie w sklepie lub hurtowni z artykułami medycznymi, związanymi z ochroną zdrowia, rekreacją, sportem, lekami, usługi reklamowe, reprezentowanie interesów podmiotów zagranicznych w kraju, usługi marketingowe, handlowe, organizowanie targów i wystaw,
dystrybucja materiałów reklamowych, 41 organizowanie szkoleń,
wszelkich form kształcenia, wypoczynku i rekreacji, 44 wszelkie usługi związane z ochroną zdrowia, zarządzanie placówkami realizującymi usługi związane z ochroną zdrowia.
(111) 298146
(220) 2016 10 24
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) DOMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) DOMAR
(540)

(210) 463076

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, 21 artykuły gospodarstwa domowego zawarte w tej klasie, 35 badania marketingowe, badania rynku, dekoracja
wystaw sklepowych, usługi sklepów i galerii handlowych z meblami
i wyposażeniem wnętrz, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama, reklama billboardowa, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługi finansowe w zakresie sprzedaży ratalnej, usługi pośrednictwa
finansowego, wynajem powierzchni handlowej, 37 budownictwo,
montaż urządzeń kuchennych, naprawy tapicerskie, renowacja mebli, stolarstwo meblowe, 39 magazynowanie, transport mebli, składowanie towarów, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, publikowanie tekstów innych

4070

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

niż reklamowe, 42 architektura, doradztwo budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi związane z projektowaniem graficznym,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 298147
(220) 2016 10 24
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) TUŁA ANNA LAZUR OPTIQUE, Brzeg, PL.
(540) LAZUR OPTIQUE
(540)

(210) 463078

Kolor znaku: czarny, zielony, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.13
(510), (511) 9 okulary [optyka], okulary antyrefleksyjne, okulary dla
dzieci, okulary dla rowerzystów, okulary do uprawiania sportu, okulary korekcyjne, okulary optyczne, okulary przeciwsłoneczne, okulary,
soczewki antyrefleksyjne, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, szkła kontaktowe, 44 usługi badania wzroku [zakłady
optyczne], usługi laserowej korekty wzroku, usługi optyczne.
(111) 298148
(220) 2016 10 24
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) SUSZKO MAŁGORZATA, Białystok, PL.
(540) AMONIT
(540)

(210) 463079

(531) 03.09.18, 03.09.24, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej kosmetyków
i środków perfumeryjnych, substancji dietetycznych dla celów medycznych, suplementów diety, żywności dietetycznej dla celów leczniczych, żywności dla niemowląt, 44 usługi medyczne świadczone
przez lekarzy różnych specjalności w tym internistów, pediatrów,
ginekologów, psychiatrów, ortopedów, okulistów, laryngologów,
neurologów, dermatologów i wenerologów, kliniki medyczne, usługi
w zakresie analiz medycznych, diagnostyka i leczenie chorób skóry,
dermatochirurgia, dermatologia kosmetyczna, dermatologia laserowa, laseroterapia, światłoterapia, kosmetyka lekarska, chirurgia
naczyń, masaże, fizjoterapia, rehabilitacja, prowadzenie salonów
odnowy biologicznej, usługi kosmetyczne, usługi solariów, usługi
SPA medycznych, usługi i doradztwo dotyczące pielęgnacji i modelowania sylwetki, porady w zakresie odchudzania i żywienia, usługi
pielęgniarskie.
(111) 298149
(220) 2016 10 24
(210) 463081
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) ASPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, PL.
(540) aspar
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.03.01, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa elektrowni, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów medycznych, budowa obiektów publicznych, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo, demontaż
energetycznych linii przesyłowych, demontaż linii wysokiego napięcia, doradztwo inżynieryjne z zakresu budownictwa, doradztwo inżynieryjne jako usługi budowlane, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, informacja budowlana, informacja o naprawach, instalacja alarmów, instalacja anten satelitarnych, instalacja i naprawa
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sprzętu komputerowego, instalacja kabli do dostępu do Internetu,
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja maszyn przemysłowych, instalacja odgromników, instalacja okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalacja okablowania
w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych, instalacja sieci
komputerowych, instalacja sprzętu audiowizualnego, instalacja
sprzętu do automatyki budynkowej, instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, instalacja sprzętu komputerowego dla dostępu
do Internetu, instalacja sprzętu komputerowego do systemów komputerowych, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja systemów
komputerowych, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych,
instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej,
instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja urządzeń
do otwierania i zamykania drzwi, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń
elektrycznych i generatorów prądu, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie
alarmów przeciwpożarowych, instalowanie bezprzewodowego
sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci
komputerowych, instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, instalowanie generatorów prądu,
instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa komputerów, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie komputerów, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie,
konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, instalowanie linii telefonicznych, instalowanie linii transmisyjnych, instalowanie okablowania w biurach
w celu umożliwienia przesyłania danych, instalowanie oraz naprawa
systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, instalowanie sieci telekomunikacyjnych, instalowanie skomputeryzowanych systemów informacyjnych, instalowanie sprzętu komputerowego, instalowanie stanowisk do przemówień
konferencyjnych, instalowanie systemów komputerowych wykorzystujących półprzewodnikowe obwody elektroniczne, instalowanie
systemów komputerowych wykorzystujących półprzewodnikowe
układy elektroniczne, instalowanie systemów kontroli dostępu, instalowanie systemów telewizji kablowych, instalowanie systemów
wykrywania pożarów, instalowanie urządzeń biurowych, instalowanie urządzeń do sieci danych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, instalowanie wyposażenia budynków, konserwacja alarmowych instalacji
przeciwpożarowych, konserwacja elektrycznych systemów handlowych, konserwacja i naprawa części i akcesoriów budynków, konserwacja i naprawa dotyczące automatów do zamykania drzwi, konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, konserwacja
i naprawa instalacji w budynkach, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, konserwacja i naprawa sieci transmisji danych, konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa szlabanów automatycznych, konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, konserwacja i naprawy komputerów, konserwacja i naprawy
maszyn, konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych,
konserwacja instalacji przemysłowych, konserwacja komputerów,
konserwacja maszyn przemysłowych, konserwacja, serwis i naprawa
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja sieci transmisji danych, konserwacja sprzętu komputerowego [hardware], konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, konserwacja terminali do przetwarzania danych, konserwacja urządzeń
automatycznych, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, modernizowanie sprzętu komputerowego, montaż drzwi i okien, montaż i napra-
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wa anten, montaż i naprawa anten satelitarnych, montaż i naprawa
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż instalacji przemysłowych, montaż rusztowań, nadzór budowlany, naprawa alarmów, naprawa alarmów przeciwpożarowych, naprawa alarmów
przeciwwłamaniowych, naprawa i konserwacja generatorów energii
elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego do urządzeń
przetwarzających dane, naprawa i konserwacja urządzeń multimedialnych, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, naprawa
instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, naprawa komputerów, naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych,
naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa lub konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli
energii, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa
maszyn przemysłowych, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji
elektrotechnicznych, naprawa sprzętu elektrycznego, naprawa
sprzętu komputerowego, naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa urządzeń oświetleniowych, naprawa uszkodzonych komputerów, naprawy lub konserwacja komputerów,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, podziemne prace konstrukcyjne dotyczące okablowania, przygotowanie danego miejsca pod instalację sprzętu komputerowego, renowacja instalacji elektrycznych, renowacja instalacji przemysłowych,
renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, serwis elektrycznych urządzeń konsumenckich, serwis maszyn
i urządzeń produkcyjnych, serwis urządzeń elektronicznych, serwis
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, serwis w sytuacjach
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, serwisowanie przewodów, serwisowanie sieci elektrycznych, udzielanie
informacji budowlanych, udzielanie informacji dotyczących naprawy
lub konserwacji alarmów przeciwpożarowych, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń
do oświetlania, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją mechanicznych systemów parkingowych, udzielanie informacji związanych z instalacją
urządzeń elektrycznych, udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją konsumenckich urządzeń elektrycznych, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją generatorów energii, układanie i zakopywanie kabli, układanie kabli, układanie kabli naziemnych,
układanie kabli w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego,
układanie kabli ziemnych, układanie przewodów telekomunikacyjnych, budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane
w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, usługi doradcze dotyczące
instalacji sprzętu audiowizualnego, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie konserwacji
budynków, usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów, usługi
doradcze w zakresie instalacji generatorów, usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, usługi doradcze związane z konserwacją
i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, usługi doradcze
związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, usługi doradcze
związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi informacyjne w zakresie
konserwacji systemów zabezpieczających, usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, usługi instalacji komputerów, usługi instalacji maszyn, usługi konserwacji komputerów,
usługi konserwacji maszyn, usługi konserwacyjne dla zakładów przemysłowych, usługi konserwacyjne w zakresie sprzętu komputerowego, usługi naprawcze w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, usługi naprawy komputerów, usługi układania przewodów
elektrycznych, usługi w zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń
elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi w zakresie instalowania i konserwacji komputerów, usługi w zakresie instalowania alarmów, usługi w zakresie napraw przewodów, usługi
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wykonawców instalacji elektrycznych, wynajem narzędzi ręcznych
i narzędzi z napędem elektrycznym, wynajem sprzętu budowlanego,
wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, 38 agencje
informacyjne, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą
kanałów telekomunikacyjnych, bezpieczna poczta elektroniczna,
bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, bezprzewodowa elektroniczna transmisja faksymile, bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów głosowych, bezprzewodowa transmisja
i nadawanie programów telewizyjnych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, bezprzewodowe usługi telefoniczne, bezprzewodowy
transfer danych za pośrednictwem protokołów komunikacji bezprzewodowej [WAP], bezprzewodowy transfer danych przez Internet, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej
telefonii komórkowej, blokowanie połączeń telefonicznych, cyfrowa
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, cyfrowa transmisja
głosu, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, dostarczanie elektronicznych łączy
komunikacyjnych, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu
telekomunikacyjnego, dostarczanie informacji komunikacyjnych,
dostarczanie informacji o telekomunikacjach, dostarczanie informacji z książek telefonicznych w celu umożliwienia połączeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji z książek telefonicznych dla
abonentów, dostarczanie informacji z książek telefonicznych, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, dostarczanie
raportów dotyczących łączności, dostarczanie wiadomości drogą
elektroniczną, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem
środków elektronicznych, dostarczenie urządzeń do odbioru radiowego i transmisji radiowej, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, dzierżawa
czasu dostępu do witryn internetowych [ISP], dzierżawa łączy telefonicznych, dzierżawa linii telekomunikacyjnych dla dostępu do sieci
komputerowych, dzierżawa linii telekomunikacyjnych, dzierżawa lokalnych sieci komputerowych, dzierżawa megafonów, dzierżawa obwodów telefonicznych, dzierżawa pojemności satelitarnej, dzierżawa sprzętu do przywoływania, elektroniczna transmisja danych
i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczna
transmisja danych, elektroniczna transmisja wiadomości i danych,
elektroniczna transmisja poczty i wiadomości, elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych
i urządzeń elektronicznych, elektroniczna transmisja instrukcji, elektroniczna transmisja wiadomości, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczna transmisja wiadomości, danych i dokumentów, elektroniczna
wymiana danych, elektroniczna wymiana danych przechowywanych
w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii
czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, elektroniczne przekazywanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie danych, elektroniczne przesyłanie plików, elektroniczne
przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie
wiadomości błyskawicznych i danych, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światowa sieć
komputerową, elektroniczne tablice ogłoszeń, elektroniczne usługi
przekazywania wiadomości, elektryczna transmisja danych w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach Internetu, emisja abonowanych programów telewizyjnych,
emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], emisja programów
telewizyjnych i radiowych, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych,
emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja radiowa, emisja telewizyjna, emisja treści wideo, emitowanie filmów kinowych
za pośrednictwem satelitów, emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem telewizji, emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościo-
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wych, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, informacja
o łączności, informacja o telekomunikacji, interaktywne przesyłanie
treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi nadawania programów i łączności, interaktywne usługi telekomunikacyjne, interaktywne usługi teletekstowe, interaktywne usługi wideo tekstowe, komórkowe usługi radiotelefoniczne, komputerowa transmisja
informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali,
komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, komputerowe przesyłanie danych, komunikacja danych drogą radiową, komunikacja drogą radiową, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów, [chatroomów], linii chatowych i forów
internetowych, komunikacja pomiędzy komputerami, komunikacja
przez dalekopis, komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, komunikacja przez sieci elektroniczne, komunikacja
przez sieci światłowodowe, komunikacja przez telefony komórkowe,
komunikacja przez terminale komputerowe, komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisje cyfrową lub satelitę, komunikacja radiowa, komunikacja telegraficzna, komunikacja telewizyjna w celu zebrań, komunikacja w celu wymiany danych w formie
elektronicznej, komunikacja za pomocą fal elektromagnetycznych,
komunikacja za pomocą środków elektronicznych, komunikacja
za pomocą systemów poczty elektronicznej, komunikacja za pośrednictwem blogow online, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem wirtualnych
sieci prywatnych [VPN], komunikacja za pośrednictwem systemu interaktywnych odpowiedzi głosowych [IVR], konsultacje w zakresie
sieci przesyłu danych, łączność faksowa, łączność komputerowa
do przesyłania informacji, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność przez telefony komórkowe, łączność przez telegram, łączność
telegraficzna, łączność za pomocą komputera, łączność za pomocą
telefonii mobilnej, łączność za pomocą telefonii komórkowej, łączność za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu,
lokalne i zamiejscowe usługi telefoniczne, międzynarodowa transmisja danych, międzynarodowy transfer danych, międzystanowe usługi
telefoniczne, mobilna komunikacja radiowa, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie cyfrowych
treści audio, nadawanie dalekopisem, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych,
nadawanie informacji finansowych przez radio, nadawanie informacji finansowych przez satelitę, nadawanie informacji finansowych
przez telewizję, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji,
nadawanie muzyki, nadawanie programów drogą radiową, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitarną,
nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów w telewizji, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, nadawanie programów
za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów związanych
z telezakupami, nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, nadawanie telegramów, nadawanie telewizji kablowej,
nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi],
obsługa chat roomów, obsługa lokalnych sieci komputerowych, obsługa sprzętu do emisji radiowej, odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, odbieranie i przesyłanie
elektronicznych wiadomości, odbieranie i transmisja wiadomości,
odbiór programów telewizyjnych do dalszej transmisji dla abonentów, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerowa lub bazami danych, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, pakietowa transmisja danych i obrazów, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji,
podcasting, pomoc osobom trzecim w dostarczaniu usług komunikacyjnych telewizji kablowej, transmisja programów telewizyjnych,
przekaz danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie danych
przez telefon, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji,
przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przekazywanie informa-
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cji za pośrednictwem telefonu, przekazywanie informacji drogą
telewizyjną, przekazywanie informacji za pomocą radia, przekazywanie informacji za pomocą komputera, przekazywanie informacji
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu,
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online
i Internetu, przekazywanie rozmów telefonicznych, przekazywanie
wiadomości za pomocą komputerów, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości
internetowych], przełączanie rozmów telefonicznych lub połączeń
telekomunikacyjnych, przesyłanie dalej wiadomości przez telefon,
przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania obrazów za pomocą połączenia telefonicznego, przesyłanie danych
za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie dokumentów faksem,
przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie faksów, przesyłanie informacji cyfrowych, przesyłanie informacji drogą
online, przesyłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie informacji i obrazów związanych z lekami, medycyną i higieną, przesyłanie
informacji przez dalekopisy, przesyłanie informacji przez sieci bezprzewodowe lub kablowe, przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, przesyłanie informacji za pomocą dalekopisu, przez satelitę,
przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, przesyłanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci krajowych i międzynarodowych, przesyłanie komunikatów o zagrożeniu dla podróżnych [za pośrednictwem
środków elektronicznych] przesyłanie komunikatów o zagrożeniu
[za pośrednictwem środków elektronicznych], przesyłanie on-line
kartek z życzeniami, przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, przesyłanie poczty elektronicznej [usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną], przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, przesyłanie tekstu za pomocą ekranu
telewizyjnego, przesyłanie telegramów, przesyłanie [transmisja] wiadomości, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie wiadomości, przesyłanie wiadomości za pomocą dalekopisu, przesyłanie
wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie wiadomości za pomocą telefonu i faksu, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem telefonu, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem
witryny internetowej, przesyłanie zakodowanych wiadomości i obrazów, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną dla florystów, przesyłanie zamówień drogą
elektroniczną dla kwiaciarzy, przydzielanie dostępu do baz danych
w Internecie, przydzielanie dostępu do Internetu, przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, przydzielanie dostępu
do światowych sieci komputerowych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, przydzielanie
użytkownikom dostępu do Internetu, przywoływanie drogą radiową, radiotelefoniczne usługi komunikacyjne, radiotelegraficzne
usługi komunikacyjne, radiowa łączność ruchoma, radiowe usługi
informacyjne, radiowe usługi przywoławcze, retransmisja obrazów
za pomocą satelity, retransmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity pozaziemskiej, retransmisja wiadomości [elektroniczna], rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami
telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, satelitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej on-line, skomputeryzowane konsultacje w zakresie książek telefonicznych,
świadczenie centralnych usług rozdzielczych dla elektronicznych
sieci łączności, świadczenie usług komunikacyjnych poprzez wykorzystanie kart telefonicznych lub kart debetowych, świadczenie
usług komunikacji głosowej przez Internet, świadczenie usług łączności on-line, świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń
i pokojów rozmów [chatroom], świadczenie usług poczty elektronicznej [email], świadczenie usług poczty elektronicznej [e-mail],
świadczenie usług w zakresie faksowania za pomocą poczty elektronicznej, świadczenie usług w zakresie książek telefonicznych, świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych,
w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, świadczenie usług w zakresie prywatnych radioodbiorników przenośnych,
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telefonia bezprzewodowa, telefonia komórkowa, łączność za pomocą telefonii komórkowej, telefoniczne usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem przedpłaconych kart telefonicznych,
telegraficzne usługi, łączność za pomocą telegramów, przesyłanie
telegramów, telekomunikacja, telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), telekomunikacja radiowa, telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, systemów telematycznych, satelitów, radia, telegrafów,
telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, telekonferencje, telekonferencje audio, przesyłanie telekopii, teleksowe usługi biurowe, telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych,
telematyczna transmisja danych i przekaz plików, telematyczne wysyłanie informacji, teletransmisja radiowo drogą kablową, telewizja
kablowa nadająca informacje, transmisja programów telewizyjnych,
transfer cyfrowy danych, transfer danych drogą radiową, transfer informacji drogą radiową, transfer informacji za pośrednictwem telefonu, transfer strumieniowy danych, transmisja audio, transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez światową sieć komputerową,
transmisja danych, transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, transmisja danych drogą kablową, transmisja danych, dźwięków
i obrazów za pośrednictwem satelitów, transmisja danych i informacji
za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, transmisja danych i nadawanie danych, transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub
Internetu, transmisja danych na rzecz osób trzecich, transmisja danych przez dalekopis, transmisja danych przez Internet, transmisja
danych przez komputery, transmisja danych przez mikrofale, transmisja danych przez pagery radiowe, transmisja danych przez radio,
transmisja danych przez telefaks, transmisja danych przez wiązkę laserową, transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu, transmisja danych wspomagana komputerowo, transmisja danych za pomocą środków
elektronicznych, transmisja danych za pomocą satelitów komunikacyjnych, transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizualnych,
transmisja danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, transmisja danych za pośrednictwem linii ISDN, transmisja danych za pośrednictwem satelity, transmisja depesz przez środki elektroniczne,
transmisja dźwięków przez satelitę, transmisja dźwiękowa za pośrednictwem satelity, transmisja dźwięku i obrazu drogą satelitarną,
transmisja dźwięku przez satelitę, transmisja dźwięku przez środki
elektroniczne, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja
dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych,
transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, transmisja filmów wideo, transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja i odbiór radiowy, transmisja i odbiór [transmisja]
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej,
transmisja i odbiór wiadomości za pomocą ogólnoświatowych sieci
komputerowych, transmisja informacji do celów biznesowych, transmisja informacji do celów domowych, transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja informacji pomiędzy komputerami a stacjami roboczymi, transmisja
informacji poprzez kody telematyczne, transmisja informacji poprzez
systemy komunikacji wideo, transmisja informacji przez komputery
przyłączone do tej samej sieci telematycznej, transmisja informacji
w dziedzinie audiowizualnej, transmisja informacji z baz danych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem optycznych sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem transferu danych
do pomocy w podejmowaniu decyzji, transmisja informacji za pomocą dalekopisu, transmisja informacji związanych z preparatami
farmaceutycznymi, medycyna i higiena, transmisja interaktywnych
telewizyjnych przewodników programowych, transmisja komunikatów pisemnych w postaci telegramów, transmisja krótkich wiadomości, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku,
muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja materiałów wideo, filmów,
obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika,
treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, transmisja
nadawcza za pomocą satelity, transmisja nagrań dźwiękowych lub
wizualnych za pośrednictwem sieci, transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci
multimedialnych, transmisja plików cyfrowych, transmisja plików da-
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nych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików
udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową
sieć komputerową, transmisja podkastów, transmisja programów
drogą kablową, transmisja programów drogą kablową i satelitarną,
transmisja programów drogą satelitarną, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, transmisja programów radiowych, transmisja
programów telewizyjnych drogą kablową, transmisja programów
telewizyjnych, transmisja przewodowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja radiowa informacji i innych programów,
transmisja satelitarna, transmisja satelitarna dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów
i danych, transmisja skomputeryzowanych danych za pomocą radia,
transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową, transmisja
skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną, transmisja strumieniowa danych, transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo
w Internecie, transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych
w Internecie, transmisja strumieniowa materiałów wideo w Internecie, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, transmisja sygnałów zawierających dźwięk, obraz i dane, transmisja sygnału dla
handlu elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych i systemów transmisji danych, transmisja telegramów, transmisja telewizji kablowych, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem satelity, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem
linii ISDN, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci
komputerowych, transmisja treści generowanych przez użytkownika
za pośrednictwem Internetu, transmisja treści multimedialnych
przez Internet, transmisja treści wideo za pośrednictwem sieci cyfrowych, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja wiadomości i aktualności, transmisja wiadomości i obrazów, transmisja wiadomości
przez telefaks, transmisja wiadomości za pomocą telegramu, transmisja wiadomości za pośrednictwem mediów elektronicznych,
transmisja wiadomości za pomocą teleksu, transmisja wideo na żądanie, transmisja wizji za pomocą satelity, transmisja za pośrednictwem teleksu, transmisja zaszyfrowanych komunikatów, transmisje
audycji telewizyjnych, transmisje na żywo dostępne przez strony
główne w Internecie [kamery internetowe], transmisje radiowe i telewizyjne, w tym również drogą sieci kablowych, transmisje telewizyjne, udostępnianie czasu antenowego do celów komunikacyjnych,
udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, udostępnianie elektronicznych łączy dźwiękowych, udostępnianie forów internetowych
online, udostępnianie informacji na temat komunikacji medialnej,
udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych do celów edukacyjnych, udostępnianie
instalacji telekonferencyjnych do celów edukacyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie komputerowej bazy danych, udostępnianie łączności radiowej, udostępnianie
łączności za pośrednictwem transmisji telewizyjnej, udostępnianie
linii do czatów przy wykorzystaniu Internetu, udostępnianie linii telefonicznych typu callstream [jedna linia umożliwiająca kilka rozmów
jednocześnie], udostępnianie obiektów i sprzętu do wideokonferencji, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie on-line list listserv do przesyłania wiadomości między
użytkownikami komputerów, udostępnianie online elektronicznych
tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy
użytkownikami komputerów, udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu
przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń online do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów]
online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, udostępnianie sprzętu
do nadawania sygnału telewizyjnego poza studiem, udostępnianie
sprzętu do nadawania drogą radiową poza studiem, udostępnianie
sprzętu do wideokonferencji, udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, udostępnianie urządzeń do transmisji
i odbioru drogą radiową, udostępnianie urządzeń łącznościowych
do wymiany danych elektronicznych, udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą radiową, udostępnianie urządzeń łącznościowych
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za pomocą satelitów radiowych, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfrowych, udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą kablową, udostępnianie urządzeń transmisyjnych
umożliwiających wymianę danych drogą elektroniczną, udostępnianie usług czatu głosowego, udostępnianie usług wirtualnej sieci prywatnej [VPN], udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających
użytkownikom komputerów porozumiewanie się w czasie rzeczywistym, udzielanie dostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom, udzielanie dostępu do telewizji internetowej, udzielanie informacji dotyczących telekomunikacji, udzielanie
informacji o emisji radiowej, udzielanie informacji o nadawaniu telewizji kablowej, udzielanie informacji w zakresie komunikacji, udzielanie informacji związanych z komunikacją bezprzewodową, udzielanie
telewizyjnych informacji związanych z radiotelefonami, umożliwianie
dostępu osobom trzecim do infrastruktury telekomunikacyjnej, umożliwianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej,
umożliwianie łączności telegraficznej, usługa łączności elektronicznej za pomocą komputera, usługi agencji prasowej [komunikacja],
usługi agencji prasowych, usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, usługi agencji prasowych [przesyłanie wiadomości], usługi agencji prasowych w zakresie telekomunikacji, usługi
automatycznego odbierania telefonu, usługi bezpiecznej transmisji
danych, dźwięków i obrazów, usługi bezprzewodowego przesyłania
wiadomości cyfrowych, usługi bezprzewodowej poczty głosowej,
usługi bezprzewodowych central PBX, usługi centrali abonenckiej,
usługi centrali telefonicznych, usługi charytatywne, mianowicie
usługi telekomunikacyjne, usługi chat roomów, usługi cyfrowej
transmisji danych audio i wideo, usługi doradcze dotyczące sprzętu
komunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, usługi doradcze i konsultacyjne związane z łącznością bezprzewodową
i sprzętem do łączności bezprzewodowej, usługi doradztwa w dziedzinie łączności elektronicznej, usługi dostarczania wiadomości
elektronicznych, usługi dostawców Internetu (ISP), usługi dostawców
usług internetowych (ISP), usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do ogólnoświatowej sieci komputerowej, usługi dostępu do telekomunikacji, usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, usługi
elektronicznej agencji prasowej, usługi elektronicznej skrzynki pocztowej, usługi elektronicznej transmisji danych, usługi elektronicznej
transmisji głosu, usługi elektronicznej transmisji instrukcji, usługi
elektronicznej wymiany danych, usługi emisji radiowej, telewizyjnej
i kablowej, usługi emisji satelitarnej w zakresie wydarzeń sportowych, usługi emisji satelitarnej w zakresie działalności gospodarczej,
usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych, usługi emisji treści audio i wideo
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi emisyjne w zakresie
telewizji opartej na protokole internetowym (IPTV), usługi faksowe,
usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, usługi informacyjne
dotyczące telekomunikacji, usługi informacyjne dotyczące nadawania
programów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług telekomunikacyjnych, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi komunikacji audio, usługi komunikacji bezprzewodowej,
usługi komunikacji interaktywnej za pośrednictwem komputerów,
usługi komunikacji komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji, usługi komunikacji między bankami danych, usługi komunikacji
przez płatne telefony, usługi komunikacji radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, usługi komunikacji telefonicznej świadczone: w zakresie
gorących linii i centrów obsługi telefonicznej, usługi komunikacji telegramowej, usługi komunikacji telematycznej, usługi komunikacyjne do elektronicznej transmisji głosu, usługi komunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych i dokumentów pomiędzy
użytkownikami komputerów, usługi komunikacyjne między komputerami dla branży piwowarskiej, usługi komunikacyjne przez dalekopisy, usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną, usługi
komunikacyjne świadczone za pomocą telefaksu, usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, usługi komunikacyjne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi komunikacyjne w zakresie telefonii
zamiejscowej, usługi komunikacyjne w zakresie wideokonferencji,
usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, usługi komunikacyjne za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi komunikacyjne za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi komunikacyjne za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi konferencji
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sieciowych, usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji danych,
usługi konsultacyjne w dziedzinie elektronicznej komunikacji, usługi
kontrolowania rozmów telefonicznych, usługi krótkich wiadomości
tekstowych [SMS], usługi łączności, usługi łączności audiowizualnej,
usługi łączności cyfrowej, usługi łączności elektronicznej do transmisji za pośrednictwem kabli, usługi łączności elektronicznej dla banków, usługi łączności elektronicznej do transmisji za pośrednictwem
anten, usługi łączności elektronicznej, usługi łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji finansowych, usługi łączności elektronicznej związane z autoryzacją kart kredytowych, usługi
łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, usługi łączności
i transmisji za pomocą telefaksu, usługi łączności kablowej, usługi
łączności komputerowej, usługi łączności między komputerami,
usługi łączności on-line, usługi łączności radiowej, usługi łączności
satelitarnej, usługi łączności skomputeryzowanej, usługi łączności
świadczone w Internecie, usługi łączności telefonii komórkowej,
usługi łączności telefonicznej w samochodach, usługi łączności telegraficznej, usługi łączności poprzez telegramy, usługi łączności
umożliwiające przesyłanie informacji, usługi łączności w zakresie dostarczania wiadomości o nagłych wypadkach usługi łączności w zakresie elektronicznej transmisji danych, usługi łącznościowe wykorzystujące częstotliwość radiową, usługi nadawania drogą kablową
i satelitarną, usługi nadawania interaktywnej telewizji i radia, usługi
nadawania programów telewizji kablowej i telewizji, usługi nadawania programów telewizyjnych, usługi nadawcze, usługi nagrywania
rozmów telefonicznych, usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości elektronicznych, usługi on-line, mianowicie przesyłanie
wiadomości, usługi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych
sieci przesyłu danych, usługi poczty elektronicznej dotyczące danych i głosu, usługi poczty elektronicznej dotyczące danych, usługi
poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, usługi poczty elektronicznej, usługi poczty elektronicznej i transmisji faksów, usługi
poczty głosowej, usługi pokojów rozmów (chatroom) dla serwisów
społecznościowych, usługi połączeń internetowych dla klientów indywidualnych i jednostek gospodarczych, usługi prowadzenia konferencji telefonicznych, usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, usługi przekazu satelitarnego, usługi przekierowywania
rozmów telefonicznych, usługi przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu, usługi przesyłania danych komputerowych,
usługi przesyłania danych dostępne za pomocą hasła, usługi przesyłania danych, usługi przesyłania głosu, usługi przesyłania i odbioru
wiadomości, usługi przesyłania wiadomości online, usługi przesyłania wiadomości, usługi przesyłania wiadomości teleksowych, usługi
przesyłania wiadomości głosowych przez telefon, usługi przesyłania
zdjęć, usługi przesyłu danych, usługi przywoławcze, usługi przywoławcze przez telefon, usługi przywoławcze radiowe/telefoniczne,
usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi radiokomunikacji szerokopasmowej, usługi radiokomunikacji wąskopasmowej, usługi radiowej telefonii komórkowej,
usługi radiowo-telefaksowe, usługi sieci komunikacji radiowej, usługi
sieci radiowo-telefonicznych na morzu, usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi sieci z ofertą usług dodatkowych (VAN) [komunikacja],
usługi świadczone przez dostawców Internetu, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telefaksowe, usługi telefoniczne, usługi
telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi telefonii i telefonii mobilnej,
usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii komputerowej, usługi
telegraficzne, usługi telefonii międzynarodowej, usługi telegrafu taśmowego albo dalekopisu drukującego bieżące informacje, usługi
telekomunikacji pomiędzy powietrzem a ziemią, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomunikacji za pośrednictwem stałego
łącza, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem radiowych sieci komórkowych, usługi telekomunikacyjne
świadczone w oparciu o Internet, usługi telekomunikacyjne, mianowicie przechwytywanie niechcianych rozmów telefonicznych od telemarketerów i zapobieganie im, usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi telekomunikacyjne dla pasażerów
samolotów, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci
światłowodowych, usługi telekomunikacyjne w zakresie zapewniania dostępu do komputerowych baz danych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi telekomunikacyjne
związane z transmisją informacji faksem, usługi telekomunikacyjne
w zakresie składu tekstu, usługi telekomunikacyjne, mianowicie
świadczenie usług dotyczących sieci światłowodowej, usługi telekomunikacyjne w zakresie telegrafu, usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi ISND [sieci cyfrowej usług zintegrowanych], usługi tele-
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komunikacyjne do pozyskiwania informacji z banków danych, usługi
telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem satelity, usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi komunikacji osobistej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem sieci światłowodowych, bezprzewodowych i kablowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie
i innych mediach, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet, usługi telekomunikacyjne sieci cyfrowej,
usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi telematyczne,
usługi telematyczne dostępne poprzez hasło, usługi telematyczne
[transmisja danych], usługi telewizji kablowej, usługi transmisji audiowizualnej, usługi transmisji cyfrowej, usługi transmisji danych,
usługi transmisji danych pomiędzy systemami komputerowymi połączonymi w sieć, usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi transmisji drogą satelitarną i kablową, usługi transmisji
elektronicznej i telekomunikacyjnej, usługi transmisji faksów, usługi
transmisji głosu i danych, usługi transmisji kablowej, usługi transmisji
komputerowej, usługi transmisji programów telewizyjnych za opłatą
(pay per view), usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, usługi transmisji wideo, usługi transmisji wideo
na żądanie, usługi transmisyjne, usługi transmisyjne w sieci www
(webcasting), usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie bezprzewodowej poczty faksowej, usługi
w zakresie elektronicznej transmisji głosu, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, usługi w zakresie elektronicznej
transmisji obrazów, usługi w zakresie elektronicznej transmisji wiadomości, usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, usługi
w zakresie elektronicznej transmisji, usługi w zakresie internetowych
emisji radiowych, usługi w zakresie komórkowych sieci telekomunikacyjnych, usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, usługi w zakresie
komunikacji interaktywnej, usługi w zakresie łączności ruchomej, usługi w zakresie odtwarzania wiadomości głosowych, usługi w zakresie
podziału czasu w korzystaniu z aparatury łącznościowej, usługi w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie połączeń wzajemnych banków danych, usługi w zakresie przechowywania wiadomości
głosowych, usługi w zakresie przekazywania wiadomości, usługi
w zakresie przekierowywania do stron internetowych, usługi w zakresie przesyłania wiadomości wideo, usługi w zakresie przesyłania
elektronicznych wiadomości głosowych, usługi w zakresie przesyłania i odbioru faksów, usługi w zakresie przesyłania wiadomości przez
telefon, usługi w zakresie rozmów międzymiastowych i międzynarodowych, usługi w zakresie telefonii internetowej, usługi w zakresie
telekonferencji i wideokonferencji, usługi w zakresie transmisji danych przez sieci telematyczne, usługi w zakresie transmisji typu narrowcasting [audiowizualny przekaz kierunkowy], usługi w zakresie
transmisji i odbioru danych za pomocą środków telekomunikacyjnych, usługi w zakresie transmisji danych o dużej prędkości dla operatorów sieci telekomunikacyjnych, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie transmisji informacji
za pośrednictwem sieci cyfrowych, usługi w zakresie wiadomości
głosowych, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi wiadomości
tekstowych, usługi w zakresie wysyłania, odbierania i przekierowania wiadomości elektronicznych, usługi wideokomunikacyjne, usługi
wideokonferencji, usługi wideotekstowe, usługi wideotelefoniczne,
usługi wybierana numeru za pomocą głosu, usługi wypożyczania telefonów, usługi wysyłania wiadomości multimedialnych [MMS], usługi wysyłania wideo, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane z przesyłaniem poczty elektronicznej, usługi związane z taśmami wyświetlającymi tekst, użytkowanie anten
odbiorników naziemno-satelitarnych, użytkowanie elektronicznych
sieci komunikacyjnych, użytkowanie kablowych sieci telewizyjnych,
użytkowanie przekaźników telewizyjnych typu ziemia-satelita, użytkowanie satelitów telekomunikacyjnych, użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, użytkowanie systemów komunikacji komórkowej,
użytkowanie systemów komunikacji opartych na częstotliwości radiowej, użytkowanie systemów łączności elektronicznej, użytkowanie systemów przywoławczych, użytkowanie systemów telewizji kablowej, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, użytkowanie
szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, użytkowanie urządzeń do transmisji, wewnątrzstanowe usługi telefoniczne, wiadomo-
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ści elektroniczne, wideokonferencje, wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych,
wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, danych i obrazów, wspomagana komputerowo transmisja informacji i obrazów,
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów,
wspomagane komputerowo przesyłanie obrazów, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości, wymiana danych elektronicznych, wymiana wiadomości za pomocą transmisji komputerowej, wynajem aparatury nadawczej do emisji poza studiem, wynajem aparatury sygnalizacyjnej, wynajem automatycznych sekretarek,
wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych, wynajem
czasu dostępu do serwera baz danych, wynajem czasu emisji za pośrednictwem satelity, wynajem dekoderów sygnału, wynajem dekoderów sygnału [do użytku w komunikacji], wynajem konwerterów
częstotliwości [do użytku w komunikacji], wynajem modemów, wynajem odbiorczych anten satelitarnych, wynajem pagerów radiowych, wynajem skrzynek poczty elektronicznej, wynajem sprzętu
do łączności radiowej, wynajem sprzętu do telewizji kablowej, wynajem sprzętu do transmisji obrazów, wynajem sprzętu i obiektów telekomunikacyjnych, wynajem sprzętu do transmisji informacji, wynajem
sprzętu komunikacji komórkowej, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem systemów łączności bezprzewodowej, wynajem systemów transmisji sygnałów mikrofalowych, wynajem telefaksów, wynajem urządzeń do dostarczania wiadomości, wynajem urządzeń
do transmisji radiowej, wynajem urządzeń do przechowywaniu wiadomości, wynajem urządzeń i przyrządów do teleprzetwarzania, wynajem urządzeń radionadawczych, wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci
komputerowych, wynajmowanie czasu dostępu do światowych sieci
komputerowych, wypożyczanie aparatury i instalacji telekomunikacyjnych, wypożyczanie aparatury komunikacyjnej, wypożyczanie
aparatury telekomunikacyjnej, wypożyczanie dekoderów sygnałów,
wypożyczanie faksów, wypożyczanie kanałów łącznościowych, wypożyczanie komputerowych urządzeń i przyrządów łącznościowych,
wypożyczanie megafonów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie obiektów i sprzętu do emisji radiowej i telewizyjnej, wypożyczanie przyrządów łącznościowych, wypożyczanie radiotelefonów, wypożyczanie sprzętu do nadawania telewizji, wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komunikacyjnych, wypożyczanie sprzętu nadawczego,
wypożyczanie sprzętu radiowego, wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, w tym telefonów i urządzeń faksujących, wypożyczanie
systemów komunikacyjnych, wypożyczanie telefaksowych aparatów nadawczo-odbiorczych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie telefonów komórkowych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie urządzeń do nadawania sygnałów
wideo, wypożyczanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego
umożliwiającego łączność z sieciami, wypożyczanie urządzeń komunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów dźwiękowych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego,
wysyłanie i odbieranie elektronicznych wiadomości, wysyłanie,
otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, wzajemna komunikacja
komputerowa, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie
dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych online, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego
wglądu, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych,
zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu
danych i elektronicznych baz danych, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych, zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu
do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do Internetu,
zapewnianie dostępu do Internetu dla osób trzecich, zapewnianie
dostępu do informacji za pośrednictwem sieci danych, zapewnianie
dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu
do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu do internetowych
pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, zapewnianie
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dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do Internetu i innych sieci komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do kanałów telekomunikacyjnych w zakresie usług
telezakupów, zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych,
zapewnianie dostępu do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do platform internetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, zapewnianie
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, zapewnianie dostępu
do portali internetowych na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, zapewnianie dostępu do sieci komputerowych i do Internetu,
zapewnianie dostępu do sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do stron
z muzyką cyfrową w Internecie, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie
dostępu do stron MP3 w Internecie, zapewnianie dostępu do stron
w elektronicznej sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do stron
internetowych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do światowej komputerowej sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do światowej sieci komputerowej w celu przesyłania
i rozpowszechniania informacji, zapewnianie dostępu do światowych
sieci komputerowych i innych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do światowej sieci informatycznej, zapewnianie dostępu do telewizji za pośrednictwem dekoderów, zapewnianie dostępu do treści
multimedialnych online, zapewnianie dostępu do usług przechowywania danych telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do witryn
elektronicznych, zapewnianie dostępu do witryn internetowych
z grami hazardowymi i zwykłymi, zapewnianie dostępu komputerowego do sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu o dużej
prędkości do sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń z komputerowymi
bazami danych i z Internetem, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów i programów telewizyjnych udostępnianych
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu
telekomunikacyjnego do treści wideo i audio udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie online, zapewnianie dostępu
telekomunikacyjnego do treści audio za pośrednictwem Internetu,
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów telewizyjnych dostarczanych za pośrednictwem usługi na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu użytkownikom do programów
komputerowych w sieciach danych, zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron online zawierających
informacje na szeroki wachlarz tematów, zapewnianie dostępu wielostanowiskowego do globalnych komputerowych sieci informacyjnych do transferu i rozpowszechniania szerokiego zakresu informacji, zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych,
zapewnianie elektronicznych łączy danych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do sieci komputerowych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie instalacji telekonferencyjnych, zapewnianie komunikacji między
komputerami, zapewnianie łączności przez telefon, zapewnianie
pojemności satelitarnej [usługi telekomunikacyjne], zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z bazami danych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem w kawiarniach, zapewnianie
połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, zapewnianie połączeń
telekomunikacyjnych do światowej sieci komunikacyjnej lub baz danych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do telefonicznych
linii chatów, zapewnianie usług w zakresie łączności za pośrednictwem przekazywania ramek [frame relay] do transferu danych, zapewnianie użytkownikom dostępu do Internetu, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie użytkownikom
dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, zapewnienie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, zapewnianie wielu użytkownikom
wdzwanianego i wydzielonego dostępu do Internetu, zapewnianie
wielu użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, zdalne transmitowanie sygnałów dźwiękowych drogą telekomunikacyjną, 45 doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie własności inte-
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lektualnej, doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z rejestracją nazw domen,
licencjonowanie oprogramowania komputerowego jako usługi
prawne, licencjonowanie własności intelektualnej, monitoring systemów bezpieczeństwa, licencjonowanie programów komputerowych, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi
prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi w zakresie monitorowania alarmów, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie
rejestracji nazw domen, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, licencjonowanie własności intelektualnej, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 298150
(220) 2016 10 24
(210) 463093
(151) 2017 03 29
(441) 2016 12 05
(732) ATG Ceylon (Pvt) Limited, Katunayake, LK.
(540) MAXIFLEX ATG
(510), (511) 9 rękawice ochronne, rękawice ochronne przemysłowe.
(111) 298151
(220) 2016 10 25
(210) 463105
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) FILUTEK
(510), (511) 29 napoje na bazie mleka o smaku czekolady, przekąski
mleczne lub na bazie mleka, produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione, serki wielosmakowe, wszystkie także z dodatkiem kawy,
czekolady, owoców, dania i desery gotowe, mrożone i w proszku
na bazie mleka, owocowe desery, przeciery, musy, galaretki, sałatki, 30 napoje na bazie czekolady z mlekiem, napoje na bazie kawy
z zawartością mleka, kawa, muesli, batoniki muesli, desery z muesli,
przekąski zbożowe, ryżowe, przekąski wytwarzane z muesli, płatki
kukurydziane, budynie, puddingi, desery mrożone i schłodzone, desery lodowe, desery w postaci musów.
(111) 298152
(220) 2016 10 25
(210) 463107
(151) 2017 04 13
(441) 2016 12 19
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) simplic
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 29 środki dietetyczne, produkty uzupełniające dietę, żywność dietetyczna, produkty zawierające witaminy i/
lub minerały, substancje roślinne, środki specjalnego przeznaczenia
żywieniowego-wszystkie wymienione towary na bazie produktów
zawartych w tej klasie-przeznaczone do innych celów niż farmaceutyczny lub leczniczy lub zdrowotny, na bazie białka-w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, proszków, syropów, płynów.
(111) 298153
(220) 2016 10 25
(210) 463113
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, Warszawa, PL.
(540) KRGiC KRAJOWA RADA GASTRONOMII I CATERINGU
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki,
plakaty, kalendarze, w tym również o tematyce spożywczej, przemysłu
spożywczego i gospodarki żywnościowej, 35 usługi agencji reklamo-
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wych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, organizacja wystaw, targów, kongresów, konferencji, szkoleń i konkursów w celach marketingowych
i handlowych, w tym również dotyczących problematyki gospodarki
żywnościowej, badanie rynku i opinii publicznej w zakresie przemysłu spożywczego, doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, 36 ubezpieczenia, informacje i doradztwo
w sprawie ubezpieczeń, wycena, dzierżawa i administrowanie nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości, 41 usługi wydawnicze,
fotograficzne, filmowe, audiowizualne, multimedialne, organizowanie
konkursów, seminariów, konferencji i kongresów o tematyce przewodniej nowoczesnego przemysłu żywnościowego, organizowanie
wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, koncertów muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych, imprez sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenia, doradztwo zawodowe w zakresie
edukacji i kształcenia, w tym również w zakresie przemysłu spożywczego, 42 badania, analizy i ekspertyzy techniczne, chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne, w dziedzinie mechaniki i działania przemysłu
spożywczego, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, wdrażania
osiągnięć postępu technologicznego i własności intelektualnej, usługi
w zakresie projektowania technicznego, testowanie materiałów, pojazdów, kontrola jakości.

(111) 298154
(220) 2016 10 25
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) WIĄCEK JACEK GOLD ARENA, Naglady, PL.
(540) GOLD ARENA
(540)
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(111) 298155
(220) 2016 10 25
(210) 463117
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) PĘDZICH HENRYK FIRMA ADAMS, Mrągowo, PL.
(540) PASSIV-LINE
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 19 okna niemetalowe, okna witrażowe, ramy niemetalowe okienne.
(111) 298156
(220) 2016 10 26
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) KOŁAKOWSKA AGNIESZKA, Gdynia, PL.
(540) MILAGRO GABINET URODY
(540)

(210) 463175

(210) 463114

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria], biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej,
biżuteria z kości słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna
biżuteria], bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy [ozdoby], czasomierze [zegarki], diament, druciki z metali szlachetnych [biżuteria],
gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, kamienie jubilerskie,
kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki
do wyrobu biżuterii, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, monety, naszyjniki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], ozdoby
do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby z gagatu, ozdoby z żółtego bursztynu, pallad, perły [biżuteria], pierścionki [biżuteria], platyna [metal], pudełka do eksponowania zegarków, spinel [kamienie
szlachetne], spinki do mankietów, srebro, nieprzetworzone lub kute,
stopy metali szlachetnych, szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, wisiorki, zapięcia do biżuterii, zegarki, zegary
i zegarki elektryczne, złoto, nieprzetworzone lub kute, zwijane etui
na biżuterię, żetony miedziane, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia
reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż próbek, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, wypożyczanie
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, biały, złoty
(531) 26.04.03, 26.04.08, 26.04.09, 25.07.08, 25.07.25, 25.05.01,
26.11.02, 27.01.01, 29.01.14
(510), (511) 44 chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, salony fryzjerskie, łaźnie tureckie, manicure, masaż, salony piękności,
usługi w zakresie korzystania z sauny, usługi korzystania z solariów,
usługi wizażu, kosmetologia medyczna, kosmetologia estetyczna.
(111) 298157
(220) 2016 10 26
(210) 463178
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) SUNRISE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) SEO CLOUD
(510), (511) 35 usługi marketingowe, optymalizacja stron internetowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 298158
(220) 2016 10 26
(210) 463179
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) KRAJOWA IZBA KOMINIARZY STOWARZYSZENIE, Warszawa, PL.
(540) KRAJOWA IZBA KOMINIARZY
(540)

(531) 02.01.02, 02.01.15, 02.01.16, 11.07.05, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 37 czyszczenie kominów, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], informacja budowlana, informacja o naprawach, instalowanie i naprawa pieców, nadzór budowlany w zakresie konstrukcji
kominowych.
(111) 298159
(220) 2016 10 26
(210) 463181
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) NAPORA KRZYSZTOF, NAPORA DAMIAN PETMEX COMPANY
SPÓŁKA CYWILNA, Mszana Dolna, PL.
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(540) bontari
(540)

Nr 11/2017

(732) GOZDALIK PIOTR THE JOKERS, Warszawa, PL.
(540) KILLHOUSE
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, biały, granatowy
(531) 03.06.01, 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 żywność dietetyczna dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, leki do celów weterynaryjnych, mineralne suplementy
diety dla zwierząt, odżywcze suplementy diety dla zwierząt, pasze
lecznicze dla zwierząt, preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt, środki odstraszające insekty dla psów,
tłuszcze do celów weterynaryjnych, 18 gryzaki ze skóry surowej dla
psów.
(111) 298160
(220) 2016 10 26
(210) 463182
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) NAPORA KRZYSZTOF, NAPORA DAMIAN PETMEX COMPANY
SPÓŁKA CYWILNA, Mszana Dolna, PL.
(540) PETMEX COMPANY
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, zielony, biały
(531) 03.01.08, 03.01.16, 05.03.11, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 5 żywność dietetyczna dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, leki do celów weterynaryjnych, mineralne suplementy
diety dla zwierząt, odżywcze suplementy diety dla zwierząt, pasze
lecznicze dla zwierząt, preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt, środki odstraszające insekty dla psów,
tłuszcze do celów weterynaryjnych, 18 gryzaki ze skóry surowej dla
psów, 35 reklama, handel detaliczny, hurtowy i za pośrednictwem Internetu towarami takimi jak: żywność dietetyczna dla zwierząt, gryzaki naturalne dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, leki do celów
weterynaryjnych, mineralne suplementy diety dla zwierząt, odżywcze suplementy diety dla zwierząt, pasze lecznicze dla zwierząt, płyny dla psów, preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych,
preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, suplementy
diety dla zwierząt, środki do mycia psów, środki odstraszające insekty dla psów, tłuszcze do celów weterynaryjnych.

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 23.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 rozrywka, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia].
(111) 298163
(220) 2016 10 26
(210) 463187
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) New Milani Group, Inc. A California Corporation, Los
Angeles, US.
(540) MILANI
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 298164
(220) 2016 10 26
(210) 463188
(151) 2017 04 11
(441) 2016 12 19
(732) EUROKONTAKT PROJEKT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) CHINA WAY
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, szary, pomarańczowy, fioletowy,
różowy, niebieski, zielony
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 24.15.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama za pomocą sieci komputerowych, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, tłumaczenia.

Kolor znaku: brązowy, zielony, biały
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, tusze drobiowe, dania gotowe mięsne, 31 karma i pasza dla zwierząt, zwierzęta żywe, 35 usługi w zakresie sprzedaży: mięsa, tusz drobiowych, karmy i pasz dla zwierząt, zwierząt
żywych, 40 ubój zwierząt gospodarskich, rozbiórka mięsa, przetwórstwo mięsne, wędzenie, 44 hodowla i chów zwierząt.

(111) 298165
(220) 2016 10 27
(210) 463210
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) FROSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz, PL.
(540) Złote paluszki
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, sałatki gotowe, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, chipsy ziemniaczane, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane warzywa, mrożonki
warzywne, mrożonki owocowe, grzyby mrożone, mrożone gotowe
posiłki składające się głównie z warzyw, krojone warzywa, warzywa
przetworzone, mrożone potrawy gotowe na bazie mięsa i ryb, mięso,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, mrożone produkty mięsne, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z mięsa, mięso smażone,
ryby, owoce morza i mięczaki, filety rybne, mrożone produkty rybne, mrożone potrawy gotowe na bazie ryb, przekąski z ryb i owoców
morza, dania mrożone, gotowe dania składające się głównie z ryb,
ryby przetworzone, potrawy rybne, posiłki chłodzone przygotowane z ryb, żywność przygotowywana z ryb, owoce morza, kawior,
30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, sushi, pizze, pierożki,
makarony, spaghetti, paniery, panierki z przyprawami do mięs, ryb,
drobiu, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mięsem
lub rybami, muesli, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki zbożowe, wyroby na bazie ciasta.

(111) 298162
(151) 2017 04 05

(111) 298166
(151) 2017 04 18

(111) 298161
(220) 2016 10 26
(210) 463183
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) RAVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) NATURE & CUISINE
(540)

(220) 2016 10 26
(441) 2016 12 19

(210) 463185

(220) 2016 10 27
(441) 2017 01 02

(210) 463222
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(732) PHYTOMEDICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IMMULINA
(510), (511) 3 emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, emulsje
do wzmacniania paznokci, farby do ciała (kosmetyczne), kosmetyczne
peelingi do ciała, kosmetyki, kosmetyki do ciała, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do włosów, kostki mydła do mycia ciała, kremy do ciała,
kremy do mycia, kremy i balsamy kosmetyczne, lecznicze preparaty
do mycia rąk, maseczki do twarzy, mydła w kremie do mycia, nielecznicze antybakteryjne płyny do mycia twarzy, odżywki do paznokci, płyny
do kuracji wzmacniających włosy, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
do płukania jamy ustnej, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do mycia rąk, preparaty do mycia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, preparaty kosmetyczne do odnowy
skóry, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty kosmetyczne
do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę przed
oparzeniem słonecznym, preparaty nielecznicze do oczyszczania skóry, preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia się skóry,
preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów
kosmetycznych, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi],
produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, proszek
do mycia włosów, szampony dla niemowląt, szampony do ciała, szampony do użytku osobistego, szampony do włosów, szampony lecznicze, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampon
z odżywką do włosów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania
jamy ustnej, środki do higieny jamy ustnej, środki do kąpieli i mycia,
środki do mycia rąk, toniki kosmetyczne do ciała, wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, zestawy produktów do higieny
jamy ustnej, 5 antybiotyki w tabletkach, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe
suplementy diety, chemiczne tabletki dopochwowe, cukier dietetyczny
do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów medycznych,
dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczne dodatki
do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty
żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki odżywcze,
dodatki odżywcze do celów leczniczych, dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania i podawania preparatów farmaceutycznych, drażetki
[lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
kapsułki na lekarstwa, kapsułki ziołowe poprawiające sprawność seksualną u mężczyzn, kapsułki żelatynowe na produkty farmaceutyczne,
kremy ziołowe do celów medycznych, lecznicze napary ziołowe, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, lecznicze żele do higieny
jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, lecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej, leczniczy spray do jamy ustnej, lekarstwa, leki antyalergiczne, leki antydepresyjne, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki homeopatyczne, leki pomocnicze [wspierające] do celów
medycznych, leki wydawane bez recepty, leki wzmacniające, leki ziołowe, materiały do profilaktyki jamy ustnej, mielone siemię lniane
do użytku jako suplement diety, mieszanki do picia w proszku będące
suplementami diety o smaku owocowym, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy diety,
mineralne suplementy odżywcze, musujące tabletki witaminowe, napoje dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku leczniczego, naturalne
suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nieoczyszczone leki w naturalnej formie, nośniki uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych,
nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych
warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pastylki do ssania
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na gardło, pastylki do ssania z dodatkiem cynku, pastylki do ssania z salmakiem, pastylki na kaszel, plastry przezskórne do podawania leków,
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych [płyny do płukania gardła], pokarmy dietetyczne używane w żywieniu klinicznym, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do leczenia
jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty ziołowe do celów
medycznych, produkty dietetyczne dla osób chorych, produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, przeciwutleniające suplementy diety, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, pyłek pszczeli
stosowany jako suplement diety, skrobia do celów dietetycznych lub
farmaceutycznych, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego,
spraye ziołowe do celów medycznych, substancje dietetyczne dla niemowląt, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku dietetycznego: suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety
składające się głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin: suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające
się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się głównie
z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy
odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych, suplementy
ziołowe w płynie, syropy do użytku farmaceutycznego, środki do czyszczenia jamy ustnej, środki do pielęgnacji jamy ustnej, tabletki do celów
farmaceutycznych, tabletki do leczenia szumu usznego, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, tabletki na alergie, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie,
tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, wyciągi
z ziół leczniczych, wywary z ziół leczniczych, zdrowotne suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, zioła lecznicze,
ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe preparaty błotne do celów terapeutycznych,
ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, ziołowo miodowe pastylki do ssania na gardło, żywność
dietetyczna do celów leczniczych.

(111) 298167
(220) 2016 10 27
(210) 463227
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) ESPONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów, PL.
(540) hotel360° by espondi
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, szary
(531) 24.15.01, 24.15.08, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe do zarządzania hotelami
i apartamentami.
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(111) 298168
(220) 2016 10 27
(210) 463238
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) NATURALNE PALIWO BIAŁKOWE DLA AKTYWNYCH
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 02.01.08, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, żywność dietetyczna i napoje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, preparaty medyczne do odchudzania,
wody mineralne do celów leczniczych, napoje lecznicze, syropy
do użytku farmaceutycznego, wywary do użytku farmaceutycznego,
zioła lecznicze, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, oleje lecznicze,
tran, tłuszcze do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów leczniczych, papierosy beznikotynowe do celów leczniczych, guma do żucia do celów leczniczych, 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, ser, tofu, wędliny, kiełbasy, flaki, galarety mięsne, pasty mięsne, pasztety, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, krokiety, kiełbaski wegetariańskie, ryby, owoce
morza i mięczaki, ryby mrożone, żywność przygotowywana z ryb,
ryby przetworzone, przetworzone owoce morza, warzywa w puszkach, fasolka konserwowa, oliwki konserwowane, groszek konserwowy, soja konserwowana spożywcza, korniszony, grzyby konserwowane, sałatki warzywne, sałatki owocowe, przeciery warzywne,
przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa, zupy, zupy
jarzynowe, składniki do sporządzania zup, buliony, koncentraty rosołu, ajvar, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach,
przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, marmolada, galaretki
jadalne, galaretki owocowe, białko do celów kulinarnych, pektyna
do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy
do celów spożywczych, placki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane,
chipsy sojowe, chrupki ziemniaczane, chrupki owocowe, rodzynki, nasiona spożywcze, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, migdały spreparowane, daktyle, 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 pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, czekolada, chałwa, napoje na bazie
czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje na bazie kakao,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kawy, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące kawę, aromaty inne niż oleje esencyjne, preparaty aromatyczne
do żywności, esencje do gotowania, kasze spożywcze, kasza manna,
kuskus, preparaty zbożowe, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki
kukurydziane, kukurydza prażona, chipsy, muesli, potrawy na bazie
mąki, bułki, ciasta, ciasto w proszku, ciasta mączne, herbatniki, makarony spożywcze, pizze, kluski, placki, pierożki ravioli, paszteciki,
potrawy na bazie ryżu, przekąski wykonane z mąki sojowej, sushi,
kapary, sosy do sałatek, sosy mięsne, keczup, sos sojowy, mąka sojowa, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, kit pszczeli, mleczko
pszczele, musy deserowe, desery mleczne, kleik spożywczy na bazie
mleka, galaretki owocowe, guma do żucia, desery lodowe, lody spożywcze, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, owoce cytrusowe, rośliny strączkowe świeże, soczewica świeża, oliwki świeże, rabarbar, dynie, zioła ogrodowe świeże, jagody, pieprz ziołowy, grzyby,
grzyby świeże, sadzonki, ziarna, zboże w ziarnach nieprzetworzone,
orzechy, sezam, otręby zbożowe, ryż nieprzetworzony, drób żywy,
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drób do hodowli, żywe ryby, owoce morza i mięczaki, pokarm dla
zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, rośliny suszone do dekoracji,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje
do produkcji napojów, sorbety, mleko arachidowe, mleko migdałowe, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje serwatkowe, soki
warzywne, kwas chlebowy, napoje izotoniczne, pastylki do napojów
gazowanych, 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żywności, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej
w zakresie żywności, reklama i promocja sprzedaży dla osób trzecich
w zakresie żywności, usługi zaopatrzenia osób trzecich w zakresie
żywności, prowadzenie internetowego sklepu z artykułami spożywczymi, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej artykułów spożywczych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalających nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie na stronie internetowej,
w sklepie lub hurtowni z artykułami spożywczymi.

(111) 298169
(220) 2016 10 27
(210) 463239
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) ARTANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rypin, PL.
(540) MAGNAT PREMIUM
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 01.15.19, 26.03.22, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 4 węgiel brunatny, kamienny, drzewny, brykiet drzewny,
węglowy.
(111) 298170
(220) 2016 10 27
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) PLUS/MINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bełk, PL.
(540) PLUS MINUS
(540)

(210) 463243

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 17.05.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze, instalacje
klimatyzacyjne, instalacje nawilżające powietrze, instalacje wentylacyjne, 42 doradztwo techniczne.
(111) 298171
(220) 2016 10 27
(210) 463248
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) HORYZONT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 298172
(220) 2016 10 27
(210) 463250
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) KONIECZNY REMIGIUSZ SALUTE, Buk, PL.
(540) SALUTE
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej w związku
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z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
metalowymi, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, organizowanie,
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów
motywacyjnych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi.

(111) 298173
(220) 2016 10 27
(210) 463253
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) Dinzler Kaffeerösterei AG, Irschenberg, DE.
(540) DINZLER
(510), (511) 11 elektryczne urządzenia do gotowania, mianowicie
urządzenia do palenia kawy, elektryczne zaparzacze do kawy, perkolatory do kawy, 30 produkty spożywcze pochodzenia roślinnego,
a także aromaty dla poprawy smaku, mianowicie substytuty kawy,
substytuty kawy pochodzenia roślinnego, kawa, aromaty kawowe,
napoje na bazie kawy, biała kawa, surowa kawa, 43 usługi gastronomiczne i zakwaterowania gości, mianowicie obsługa gastronomiczna gości w kawiarniach, obsługa gastronomiczna gości w barach
kawowych, obsługa gastronomiczna gości w stołówkach, obsługa
gastronomiczna gości w restauracjach, obsługa gastronomiczna gości w restauracjach szybkiej obsługi (snack-bary), obsługa gastronomiczna gości w restauracjach samoobsługowych.
(111) 298174
(220) 2016 10 27
(210) 463254
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) ARTANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rypin, PL.
(540) MAGNAT STANDARD PLUS
(540)

Kolor znaku: srebrny, biały
(531) 01.15.19, 26.03.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 węgiel brunatny, kamienny, drzewny, brykiet drzewny,
węglowy.
(111) 298175
(220) 2016 10 27
(210) 463255
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) ARTANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rypin, PL.
(540) MAGNAT STANDARD
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 01.15.19, 26.03.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 węgiel brunatny, kamienny, drzewny, brykiet drzewny,
węglowy.
(111) 298176
(151) 2017 04 18

(220) 2016 10 28
(441) 2017 01 02

(210) 463277
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(732) FROSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz, PL.
(540) Złoty mintaj
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki w daniach na bazie ryb,
filety rybne, mrożone produkty rybne, mrożone potrawy gotowe
na bazie ryb, przekąski z ryb i owoców morza, dania mrożone na bazie ryb, gotowe dania składające się głównie z ryb, ryby przetworzone, potrawy rybne, posiłki chłodzone przygotowane z ryb, żywność
przygotowywana z ryb.
(111) 298177
(220) 2016 10 28
(210) 463285
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Lizystrong
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe,
środki przeciwgorączkowe.
(111) 298178
(220) 2016 10 28
(210) 463286
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) REVELKI
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczy, daktyle, galaretki, galaretki owocowe, koktajle mleczne, mleczne produkty, orzechy aromatyzowane, orzechy
kandyzowane, orzechy laskowe przetworzone, owoce lukrowane,
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, 30 bułeczki słodkie, chipsy jako produkty zbożowe, cukierki miętowe, ciasto na wypieki, czekolada, gofry, guma do żucia, herbatniki petit-beurre, jogurt mrożony jako lody spożywcze, karmelki jako cukierki,
krakersy, lody, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, orzechy w czekoladzie, galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjowe jako
wyroby cukiernicze, pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik, placki, płatki kukurydziane, pomadki jako cukierki, pralinki, ptifurki jako
ciasteczka, puddingi, suchary, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
(111) 298179
(220) 2016 10 28
(210) 463287
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) ZOSIA SAMOSIA
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczy, daktyle, dżemy, galaretki, galaretki owocowe, jogurt, kefir jako napój mleczny, koktajle mleczne, kompozycje
owoców przetworzonych, marmolada, mleczne produkty, orzechy
aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe przetworzone, owoce gotowane, owoce lukrowane, owoce konserwowane,
owoce konserwowane w alkoholu, owoce w puszkach, przekąski
na bazie owoców, rodzynki, sałatki owocowe, 30 aromaty do ciast
inne niż olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, bułeczki słodkie, chałwa, chipsy jako produkty
zbożowe, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki,
ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukierki miętowe, czekolada,
czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki smakowe
do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, enzymy do ciast,
esencje do żywności inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne,
gofry, guma do żucia, herbatniki petit-beurre, jogurt mrożony jako
lody spożywcze, karmelki jako cukierki, krakersy, lody, lukier do ciast,
lukrecja dla cukiernictwa, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, mięta do wyrobów cukierniczych, muesli, musy czekoladowe,
musy deserowe, naleśnik, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kawy,
orzechy w czekoladzie, galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki
lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik, placki, płatki kukurydziane, pomadki jako cukierki, pralinki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako
ciasteczka, puddingi, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych,
sorbety jako lody, suchary, syropy i melasa, tarty z owocami, wafle
ryżowe, wanilia jako aromat, wyroby cukiernicze, wyroby cukierni-
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cze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysoko proteinowe batoniki
zbożowe.

(111) 298180
(220) 2016 10 28
(210) 463290
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) BACALIS
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, daktyle, kompozycje owoców przetworzonych, nasiona przetworzone, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, przetworzone orzechy laskowe, orzechy preparowane,
przetworzone orzechy ziemne, owoce lukrowane, przekąski na bazie
owoców, rodzynki, warzywa suszone, 30 aromaty do ciast inne niż
olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, chipsy jako produkty zbożowe, ciasto na wypieki, cukier,
dekoracje cukiernicze do ciast, marcepan, muesli, orzechy w czekoladzie, pasta migdałowa, pesto jako sos, piernik, proszek do pieczenia,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przyprawy, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, 31 orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe świeże.
(111) 298181
(220) 2016 10 28
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) MĄKA MARYSIA
(510), (511) 30 mąka.

(210) 463294

(111) 298182
(220) 2016 10 28
(210) 463299
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) POZMEBEL MATEUSZ GAWROŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Poznań, PL.
(540) POZMEBEL
(510), (511) 20 krzesła, biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka
do celów biurowych, biurka i stoły, biurka modułowe [meble], biurka
z regulacją wysokości, blaty [części mebli], blaty robocze, fotele biurowe, krzesła [fotele] biurowe, gabloty[inne niż chłodnicze szafy przeszklone], gabloty szklane, kartoteki [meble], meble biurowe, meble
biurowe metalowe, szafki na materiały biurowe [meble], meble laboratoryjne [inne niż specjalnie przystosowane], komputerowe stanowiska pracy [meble], stanowiska pracy [meble], szafki na klucze [meble],
metalowe szafki ognioodporne [meble], szafki posiadające właściwości ognioodporne, szafy, szafy na dokumenty w postaci mebli, regały
metalowe, regały do przechowywania, ławki metalowe, stoły warsztatowe, szafki metalowe, szafki na akta, zestawy mebli, meble szkolne,
meble wykonane ze stali, metalowe szafy na narzędzia.
(111) 298183
(220) 2016 10 28
(210) 463301
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) NAŁĘCZ ANNA W DOMU SMACZNIEJ, Warszawa, PL.
(540) Chatka Gadka Gospoda Kołbielska
(540)

Kolor znaku: błękitny, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
(111) 298184
(151) 2017 04 07

(220) 2016 10 28
(441) 2016 12 19

(210) 463302

Nr 11/2017

(732) GIEREK RAFAŁ CONITEX TEXTIL PRODUCER, Marki, PL.
(540) c conitex
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.01.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 23 przędza i nici.
(111) 298185
(220) 2016 10 28
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) Levomer
(540)

(210) 463303

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie krople do oczu.
(111) 298186
(220) 2016 10 28
(210) 463304
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) LEVOMER
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie krople do oczu.
(111) 298187
(220) 2016 10 28
(210) 463312
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) WIWN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) RENTIER
(510), (511) 9 programy gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe nagrane, 28 gry
planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,
gry towarzyskie (salonowe), karty do gry, 41 usługi gier świadczone
on-line, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia].
(111) 298188
(220) 2016 10 28
(210) 463322
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) KOTLONEK-HOROCH MAŁGORZATA GOSHICO, Radom, PL.
(540) GOSHICO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 torby do noszenia komputerów, torby na aparaty fotograficzne, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, torby
przystosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, torby przystosowane do noszenia aparatów fotograficznych, torby specjalnie przystosowane do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficznego,
torby sportowe przystosowane [profilowane] do kasków ochronnych,
etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui do tabletów,
etui na akcesoria optyczne, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui
na dyskietki, etui na kalkulatory podręczne, etui na karty kredytowe
[dopasowane oprawki], etui na odtwarzacze MP3, etui na okulary, etui
na okulary dziecięce, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui
na okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary słoneczne, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe, etui na przenośne odtwarzacze
mediów, etui na smartfony, etui na urządzenia do magazynowania
danych, etui na urządzenia do przechowywania muzyki, etui przystosowane do szkieł kontaktowych, etui typu flip cover do smartfonów,
etui z klapką do telefonów komórkowych, etui na okulary, bransoletki
inteligentne, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), kodowane elektronicznie bransoletki identyfikacyjne, kodowane identyfi-
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kacyjne bransoletki magnetyczne, styki elektryczne z metali szlachetnych, 14 klipsy jubilerskie przekształcające kolczyki w klipsy, kolczyki,
kolczyki do piercingu, kolczyki do uszu, kolczyki-koła, kolczyki powlekane srebrem, kolczyki pozłacane, kolczyki wiszące, kolczyki z metali
szlachetnych, srebrne kolczyki, złote kolczyki, bransoletki [biżuteria],
bransoletki charytatywne, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria],
bransoletki na kostkę, bransoletki powlekane srebrem, bransoletki pozłacane, bransoletki z drewnianych koralików, bransoletki z metali szlachetnych, elastyczne opaski z drutu do noszenia jako bransoletki, jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, łańcuszki z metali szlachetnych
na bransoletki, srebrne bransoletki, złote bransoletki, bransoletki przyjaźni, rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, breloczki do kluczy, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], breloczki do kluczy
[kółka] pokryte metalem szlachetnym, breloczki do kluczy, nie z metalu, breloczki do kluczy [ozdoby], breloczki do kluczy [ozdoby] z metali
szlachetnych, breloczki do kluczy powlekane metalami szlachetnymi,
breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, breloczki do kluczy z imitacji skóry, breloczki do kluczy z metali szlachetnych, breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, breloczki metalowe do kluczy,
breloczki skórzane do kluczy, kółka na klucze i breloczki, ozdobne
breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), bibeloty z metali szlachetnych, biżuteria
będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wykonana
z platerowanych metali szlachetnych, biżuteria wytworzona z metali
szlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych, porcelanowe spinki
do mankietów, 16 papierowe rozkładane teczki z przegródkami, teczki [artykuły biurowe], teczki [artykuły papiernicze], teczki do użytku
biurowego, teczki konferencyjne, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi, teczki
na korespondencję, teczki na listy, teczki na rysunki techniczne, teczki
papierowe, teczki papierowe [artykuły papiernicze], teczki papierowe
na dokumenty, teczki z kieszonkami do użytku biurowego, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], teczki zawieszkowe, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], kubki
na ołówki, 18 teczki na dokumenty, aktówki, teczki, składane teczki,
teczki na dokumenty [aktówki], teczki na nuty, teczki, teczki i aktówki,
kuferki kosmetyczne, kuferki na kosmetyki [puste], kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na przybory do makijażu
sprzedawane bez wyposażenia, torebki-kuferki [Boston bag], kuferki
na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, kufry bagażowe, kufry i walizki, kufry i torby podróżne, kufry podróżne, torby typu
kufry podróżne, wiklinowe kufry typu kori, 21 porcelana, porcelana
ozdobna, porcelana nie ujęta w innych klasach, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, artykuły porcelanowe do celów
dekoracyjnych, doniczki porcelanowe, kubki porcelanowe, ozdobne
wyroby porcelanowe, podkładki porcelanowe pod naczynia, podkładki porcelanowe pod szklanki, porcelanowe jajka, porcelanowe ozdoby
na ciasta, porcelanowe żardyniery [donice], porcelanowe popiersia,
szyldy porcelanowe, tabliczki porcelanowe, wyroby porcelanowe, żardyniery porcelanowe, rzeźby porcelanowe, biodegradowalne kubki
na bazie masy papierniczej, filiżanki i kubki, izolacyjne osłony-uchwyty na kubki z napojami, kubki, kubki ceramiczne, kubki do karmienia,
kubki do kawy, kubki do mieszania, kubki do napojów, kubki do nauki
picia dla niemowląt i dzieci, kubki gliniane, kubki nadające się na kompost, kubki papierowe, kubki plastikowe, kubki szklane, kubki wykonane z ceramiki, kubki wykonane z cienkiej porcelany kostnej, kubki
wykonane z porcelany, kubki wykonane z tworzyw sztucznych.
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(510), (511) 9 urządzenia elektroniczne do monitoringu, 45 monitoring systemów bezpieczeństwa.

(111) 298190
(220) 2016 10 31
(210) 463344
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) nosaler
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 298191
(220) 2016 10 31
(210) 463347
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) FICEK MARCIN E-SYSTEM, Wolbrom, PL.
(540) PIXIR
(510), (511) 9 urządzenia do monitoringu, urządzenia do monitoringu wizyjnego, akcesoria do monitoringu, akcesoria do monitoringu
wizyjnego, kamery służące do monitoringu, kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, kamery bezpieczeństwa służące do monitoringu, kamery na podczerwień służące do monitoringu, kamery aktywowane ruchem służące do monitoringu, kamery
monitorujące sieć, systemy nadzoru wideo służące do monitoringu,
elektroniczne instalacje do wideomonitoringu, elektryczne instalacje do wideomonitoringu, urządzenia monitoringu do rejestrowania
wideo, urządzenia monitoringu do rejestrowania audio, urządzenia
monitoringu do rejestrowania audio i wideo, urządzenia monitoringu do rejestrowania danych, rejestratory systemu monitoringu,
transformatory służące do monitoringu, transformatory wchodzące
w skład systemu monitoringu, urządzenia do transmisji związane
z monitoringiem, akcesoria do transmisji związane z monitoringiem,
urządzenia do przekazywania obrazu i dźwięku do monitoringu,
transmitery związane z monitoringiem, nadajniki związane z monitoringiem, routery służące do monitoringu, routery wchodzące
w skład systemu monitoringu, elementy sieci LAN służące do monitoringu wizyjnego, przełączniki służące do monitoringu, przełączniki
wchodzące w skład systemu monitoringu, zasilacze służące do monitoringu, zasilacze wchodzące w skład systemu monitoringu, anteny
i osprzęt służące do monitoringu, zestawy do monitoringu wizyjnego, zestawy do monitoringu.
(111) 298192
(220) 2016 10 31
(210) 463352
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) ŚWIĄCIK DAMIAN PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
CZĘSTOBUD, Częstochowa, PL.
(540) CzęstobuD
(540)

(111) 298189
(220) 2016 10 31
(210) 463342
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) DATA SYSTEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Poznań, PL.
(540) Patron
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, czyszczenie budynków od zewnątrz,
czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów,
instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa wind, instalowanie
i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków,
tynkowanie, tapetowanie, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne,
uszczelnianie budynków.

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 01.15.25, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.12

(111) 298193
(151) 2017 04 04

(220) 2016 10 31
(441) 2016 12 19

(210) 463356
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(732) POKRYWKA KAMIL KAMAL-BET, Radymno, PL.
(540) KAMAL-BET
(540)

(531) 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 11 szamba, szamba betonowe, szamba do celów domowych, szamba do celów przemysłowych, szamba dwukomorowe,
szamba ekologiczne, szamba wielokomorowe, zbiorniki na wodę,
19 komory [konstrukcje nie z metalu], murowane zbiorniki magazynowe na płyny [do celów przemysłowych], niemetalowe zbiorniki
[konstrukcje], niemetalowe otwory włazowe, niemetalowe zbiorniki zasobnikowe [konstrukcje], niemetalowe zbiorniki [konstrukcje], zbiorniki murowane, zbiorniki murowane do przechowywania,
zbiorniki do przechowywania płynów [konstrukcje] murowane lub
wykonane z drewna, zbiorniki do składowania cieczy [konstrukcje]
murowane lub wykonane z drewna, niemetalowe zbiorniki ściekowe [konstrukcje], zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki na gnojowicę,
zbiorniki na gnojówkę, niemetalowe zbiorniki na wodę deszczową,
niemetalowe zbiorniki na wodę [konstrukcje].
(111) 298194
(220) 2016 10 31
(210) 463357
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) 3D TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) CENTRUM KOMPETENCJI METROLOGICZNYCH
(540)

(531) 26.01.03, 27.05.05
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa: komputerów, urządzeń peryferyjnych do komputerów i oprogramowania, sprzętu elektronicznego
i telekomunikacyjnego oraz części do nich, 37 usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, instalowanie maszyn przemysłowych oraz sprzętu i wyposażenia, usługi doradztwa
inżynieryjnego, 42 usługi w zakresie metrologii, usługi projektowania technicznego w zakresie mechaniki, usługi doradztwa i projektowania w zakresie informatyki, usługi badań i analiz technicznych,
usługi prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
(111) 298195
(220) 2016 10 31
(210) 463359
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) HELION SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, PL.
(540) Biblia e-biznesu
(510), (511) 16 książki, katalogi, czasopisma (periodyki), broszury,
biuletyny informacyjne, 41 publikowanie książek, tłumaczenia, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe).
(111) 298196
(220) 2016 10 31
(210) 463363
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) HELION SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, PL.
(540) Biblia ecommerce
(510), (511) 16 książki, katalogi, czasopisma (periodyki), broszury,
biuletyny informacyjne, 41 publikowanie książek, tłumaczenia, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe).
(111) 298197
(220) 2016 10 31
(210) 463364
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) HELION SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, PL.
(540) Biblia ebiznesu
(510), (511) 16 książki, katalogi, czasopisma (periodyki), broszury,
biuletyny informacyjne, 41 publikowanie książek, tłumaczenia, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe).
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(111) 298198
(220) 2016 10 31
(210) 463365
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) Pino Restauracja
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego, tymczasowe zakwaterowanie, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie napojów alkoholowych.
(111) 298199
(220) 2016 10 31
(210) 463367
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) Pino RESTAURACJA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego, tymczasowe zakwaterowanie, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie napojów alkoholowych.
(111) 298200
(220) 2016 10 31
(210) 463374
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Nest Konto
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty
magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne
do użytku w związku z płatnością za usługi, magnetyczne karty płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty kredytowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji
finansowych, oprogramowanie komputerowe do wywarzania modeli
finansowych, 35 usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, organizowanie operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, 36 usługi finansowe, usługi
monetarne, transakcje finansowe i monetarne, obrót papierami wartościowymi, usługi w zakresie operacji wekslowych i czekowych, przekazy pieniężne, bankowość, prywatne usługi bankowe, usługi bankowe
przy użyciu technologii teleinformatycznych, bankowość telefoniczna,
zarządzanie finansami przedsiębiorstw, usługi w zakresie rachunków
bankowych, usługi finansowe związane z akredytywą, transakcje dewizowe, analizy finansowe, finansowanie i zdobywanie funduszy, usługi doradcze dotyczące pożyczek finansowych, inwestycje kapitałowe,
usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi związane
z uzyskiwaniem pożyczek, usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, ubezpieczanie ryzyka kredytowego: [factoring],
usługi depozytowe, udostępnianie pomieszczeń z sejfami depozytowymi, usługi w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości, zarządzania inwestycjami, powiernictwa i doradztwa finansowego, usługi
pośrednictwa w zakresie depozytów, oszczędności, inwestycji, kredytów hipotecznych i nieruchomości, pośrednictwo giełdowe, usługi
maklerskie, usługi brokerskie, finansowe usługi administracyjne, usługi finansowe dotyczące pozyskiwania funduszy, usługi finansowe mające na celu zabezpieczanie funduszy osób trzecich oraz finansowanie
i organizowanie pożyczek, usługi w zakresie finansowania kredytów
mieszkaniowych, gwarancje i poręczenia finansowe, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, zarzą-
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dzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe,
wycena majątku ruchomego, usługi reprezentacyjne, usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, finansowanie
kapitału publicznego i prywatnego, finansowanie kapitału wysokiego
ryzyka, usługi w zakresie przesyłania pieniędzy, agencje pośrednictwa
w dziedzinie ubezpieczeń i kredytów, zarządzanie majątkiem, emisja
czeków podróżnych, usługi związane z kartami kredytowymi, kartami
kredytowymi stałego klienta, kartami gotówkowymi, kartami gwarancyjnymi do czeków, kartami kupna, kartami płatniczymi i kartami
debetowymi, handel walutami i wymiana walut, wycena, pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie i szacowanie wartości w dziedzinie nieruchomości, dobór i nabywanie nieruchomości, pobieranie czynszu,
wynajem i dzierżawa lokali, usługi w zakresie kart bankowych, usługi
w zakresie kart kredytowych i zniżkowych, usługi w zakresie emisji
kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych,
czeków podróżnych, emitowanie bonów wartościowych do użytku
w ramach programów lojalnościowych.

(111) 298201
(220) 2016 08 26
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) LEMON RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRAM RECORDS
(540)

(210) 460747

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji
i reprodukcji dźwięku i obrazu, programy telewizyjne i radiowe, filmy, audycje telewizyjne i radiowe utrwalone na magnetycznych
i optycznych nośnikach danych, w formacie MP3, MP4, w zapisie
cyfrowym w wersji do odtwarzania w odtwarzaczach plików audio
i wideo oraz komputerach multimedialnych, zapisane nośniki dźwięku, obrazu i informacji, 35 organizowanie i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem oraz sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, produkcja audycji i filmów
reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, organizowanie
pokazów i wystaw dla celów reklamowych, badanie opinii publicznej, badanie rynku mediów i reklamy, sprzedaż także przez Internet
nośników dźwięku i obrazu z możliwością pobierania plików muzycznych, 38 emisja programów radiowych i telewizyjnych, reportaży,
filmów, programów muzycznych, widowisk rozrywkowych, programów informacyjnych, programów z interaktywnym udziałem słuchaczy i widzów, emisja radiowa i telewizyjna, przekaz obrazu i dźwięku
za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu
satelitarnego, działalność portali internetowych związanych z działalnością muzyczną i rozrywkową, 41 produkcja i montaż programów
radiowych i telewizyjnych, organizacja i prowadzenie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie widowisk, pokazów,
spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, teleturniejów z interaktywnym udziałem słuchaczy i widzów, organizacja
i produkcja nagrań dźwiękowych i filmowych, obsługa menadżerska
produkcji radiowej, telewizyjnej i filmowej, wypożyczanie nagrań,
wynajem sprzętu telewizyjnego, radiowego, filmowego i kinematograficznego, wystawianie przedstawień artystycznych, działalność
rozrywkowa i rekreacyjna, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, działalność fotograficzna, 45 dzierżawa własności intelektualnej
i podobnych produktów działalności artystycznej, administrowanie
prawami własności intelektualnej i artystycznej.
(111) 298202
(220) 2016 10 31
(210) 463375
(151) 2017 04 10
(441) 2016 12 19
(732) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin, PL.
(540) CHALLENGE ACCEPTED WIELKI TEST JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 26.02.07, 26.02.12, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

4085

(510), (511) 9 programy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny
sprzęt komputerowy specjalnie przystosowany do prac dydaktyczno-demonstracyjnych, płyty, taśmy, dyski i inne nośniki danych
wypełnione informacjami związanymi z pracami dydaktyczno-demonstracyjnymi, 16 materiały do nauczania jak podręczniki, książki,
skrypty, zeszyty naukowe, monografie, wydawnictwa periodyczne
i nieperiodyczne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, ulotki, ogłoszenia, billboardy, zaproszenia, afisze, 35 usługi reklamowe osiągnięć
naukowych, dydaktycznych, sportowych, artystycznych i wydawniczych, usługi handlowe utworów artystycznych, opracowań, modeli,
urządzeń, w zakresie nauki i innowacji organizacyjno-technicznych,
prezentowanych w ofertach wystawienniczych, wydawniczych,
w witrynie internetowej lub specjalistycznym składzie uczelni wyższej, 41 usługi w zakresie prowadzenia informacji o edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych, nauczanie stacjonarne, zaoczne
i korespondencyjne w programie szkół wyższych, organizowanie
i prowadzenie studiów podyplomowych, kursów, seminariów, konferencji, sympozjów, pracowni specjalistycznych, kół zainteresowań
i kół sportowych, obozów naukowych, zjazdów, usługi wydawnicze,
publikowanie książek i innych tekstów, wypożyczanie książek, tłumaczenia, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, fotoreportaży i filmowania.

(111) 298203
(220) 2016 10 31
(210) 463376
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BIZnest
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty
magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne do użytku w związku z płatnością za usługi, magnetyczne karty
płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty
kredytowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do wywarzania modeli finansowych, 35 usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości,
usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy i analizy
ekonomiczne, organizowanie operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 36 usługi finansowe, usługi monetarne, transakcje finansowe i monetarne, obrót papierami wartościowymi, usługi w zakresie
operacji wekslowych i czekowych, przekazy pieniężne, bankowość,
prywatne usługi bankowe, usługi bankowe przy użyciu technologii
teleinformatycznych, bankowość telefoniczna, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, usługi w zakresie rachunków bankowych, usługi finansowe związane z akredytywą, transakcje dewizowe, analizy
finansowe, finansowanie i zdobywanie funduszy, usługi doradcze
dotyczące pożyczek finansowych, inwestycje kapitałowe, usługi
doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, ubezpieczanie ryzyka kredytowego: [factoring], usługi
depozytowe, udostępnianie pomieszczeń z sejfami depozytowymi,
usługi w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości, zarządzania
inwestycjami, powiernictwa i doradztwa finansowego, usługi pośrednictwa w zakresie depozytów, oszczędności, inwestycji, kredytów hipotecznych i nieruchomości, pośrednictwo giełdowe, usługi
maklerskie, usługi brokerskie, finansowe usługi administracyjne,
usługi finansowe dotyczące pozyskiwania funduszy, usługi finansowe mające na celu zabezpieczanie funduszy osób trzecich oraz
finansowanie i organizowanie pożyczek, usługi w zakresie finansowania kredytów mieszkaniowych, gwarancje i poręczenia finansowe,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi
ubezpieczeniowe, wycena majątku ruchomego, usługi reprezentacyjne, usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, finansowanie kapitału publicznego i prywatnego, finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie przesyłania
pieniędzy, agencje pośrednictwa w dziedzinie ubezpieczeń i kredytów, zarządzanie majątkiem, emisja czeków podróżnych, usługi zwią-

4086

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

zane z kartami kredytowymi, kartami kredytowymi stałego klienta,
kartami gotówkowymi, kartami gwarancyjnymi do czeków, kartami
kupna, kartami płatniczymi i kartami debetowymi, handel walutami i wymiana walut, wycena, pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie
i szacowanie wartości w dziedzinie nieruchomości, dobór i nabywanie nieruchomości, pobieranie czynszu, wynajem i dzierżawa lokali,
usługi w zakresie kart bankowych, usługi w zakresie kart kredytowych i zniżkowych, usługi w zakresie emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych, czeków podróżnych,
emitowanie bonów wartościowych do użytku w ramach programów
lojalnościowych.

(111) 298204
(220) 2016 10 31
(210) 463377
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TAK BYŁO ZAWSZE I TAK JEST DZIŚ
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty
magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne do użytku w związku z płatnością za usługi, magnetyczne karty
płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty
kredytowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do wywarzania modeli finansowych, 35 usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości,
usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy i analizy
ekonomiczne, organizowanie operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 36 usługi finansowe, usługi monetarne, transakcje finansowe i monetarne, obrót papierami wartościowymi, usługi w zakresie
operacji wekslowych i czekowych, przekazy pieniężne, bankowość,
prywatne usługi bankowe, usługi bankowe przy użyciu technologii
teleinformatycznych, bankowość telefoniczna, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, usługi w zakresie rachunków bankowych, usługi finansowe związane z akredytywą, transakcje dewizowe, analizy
finansowe, finansowanie i zdobywanie funduszy, usługi doradcze
dotyczące pożyczek finansowych, inwestycje kapitałowe, usługi
doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, ubezpieczanie ryzyka kredytowego: [factoring], usługi
depozytowe, udostępnianie pomieszczeń z sejfami depozytowymi,
usługi w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości, zarządzania
inwestycjami, powiernictwa i doradztwa finansowego, usługi pośrednictwa w zakresie depozytów, oszczędności, inwestycji, kredytów hipotecznych i nieruchomości, pośrednictwo giełdowe, usługi
maklerskie, usługi brokerskie, finansowe usługi administracyjne,
usługi finansowe dotyczące pozyskiwania funduszy, usługi finansowe mające na celu zabezpieczanie funduszy osób trzecich oraz
finansowanie i organizowanie pożyczek, usługi w zakresie finansowania kredytów mieszkaniowych, gwarancje i poręczenia finansowe,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi
ubezpieczeniowe, wycena majątku ruchomego, usługi reprezentacyjne, usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, finansowanie kapitału publicznego i prywatnego, finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie przesyłania
pieniędzy, agencje pośrednictwa w dziedzinie ubezpieczeń i kredytów, zarządzanie majątkiem, emisja czeków podróżnych, usługi związane z kartami kredytowymi, kartami kredytowymi stałego klienta,
kartami gotówkowymi, kartami gwarancyjnymi do czeków, kartami
kupna, kartami płatniczymi i kartami debetowymi, handel walutami i wymiana walut, wycena, pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie
i szacowanie wartości w dziedzinie nieruchomości, dobór i nabywanie nieruchomości, pobieranie czynszu, wynajem i dzierżawa lokali,
usługi w zakresie kart bankowych, usługi w zakresie kart kredytowych i zniżkowych, usługi w zakresie emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych, czeków podróżnych,
emitowanie bonów wartościowych do użytku w ramach programów
lojalnościowych.
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(111) 298205
(220) 2016 10 31
(210) 463379
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BARDZIEJ NIŻ PAPIERY LICZY SIĘ TWÓJ BIZNES
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty
magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne
do użytku w związku z płatnością za usługi, magnetyczne karty płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty kredytowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji
finansowych, oprogramowanie komputerowe do wywarzania modeli
finansowych, 35 usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, organizowanie operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, 36 usługi finansowe, usługi
monetarne, transakcje finansowe i monetarne, obrót papierami wartościowymi, usługi w zakresie operacji wekslowych i czekowych, przekazy pieniężne, bankowość, prywatne usługi bankowe, usługi bankowe
przy użyciu technologii teleinformatycznych, bankowość telefoniczna,
zarządzanie finansami przedsiębiorstw, usługi w zakresie rachunków
bankowych, usługi finansowe związane z akredytywą, transakcje dewizowe, analizy finansowe, finansowanie i zdobywanie funduszy, usługi doradcze dotyczące pożyczek finansowych, inwestycje kapitałowe,
usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi związane
z uzyskiwaniem pożyczek, usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, ubezpieczanie ryzyka kredytowego: [factoring],
usługi depozytowe, udostępnianie pomieszczeń z sejfami depozytowymi, usługi w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości, zarządzania inwestycjami, powiernictwa i doradztwa finansowego, usługi
pośrednictwa w zakresie depozytów, oszczędności, inwestycji, kredytów hipotecznych i nieruchomości, pośrednictwo giełdowe, usługi
maklerskie, usługi brokerskie, finansowe usługi administracyjne, usługi finansowe dotyczące pozyskiwania funduszy, usługi finansowe mające na celu zabezpieczanie funduszy osób trzecich oraz finansowanie
i organizowanie pożyczek, usługi w zakresie finansowania kredytów
mieszkaniowych, gwarancje i poręczenia finansowe, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe,
wycena majątku ruchomego, usługi reprezentacyjne, usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, finansowanie
kapitału publicznego i prywatnego, finansowanie kapitału wysokiego
ryzyka, usługi w zakresie przesyłania pieniędzy, agencje pośrednictwa
w dziedzinie ubezpieczeń i kredytów, zarządzanie majątkiem, emisja
czeków podróżnych, usługi związane z kartami kredytowymi, kartami
kredytowymi stałego klienta, kartami gotówkowymi, kartami gwarancyjnymi do czeków, kartami kupna, kartami płatniczymi i kartami
debetowymi, handel walutami i wymiana walut, wycena, pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie i szacowanie wartości w dziedzinie nieruchomości, dobór i nabywanie nieruchomości, pobieranie czynszu,
wynajem i dzierżawa lokali, usługi w zakresie kart bankowych, usługi
w zakresie kart kredytowych i zniżkowych, usługi w zakresie emisji
kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych,
czeków podróżnych, emitowanie bonów wartościowych do użytku
w ramach programów lojalnościowych.
(111) 298206
(220) 2016 10 31
(210) 463380
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) W RODZINIE LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty
magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne
do użytku w związku z płatnością za usługi, magnetyczne karty płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty kredytowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji
finansowych, oprogramowanie komputerowe do wywarzania modeli
finansowych, 35 usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi doradcze zwią-
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zane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, organizowanie operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, 36 usługi finansowe, usługi
monetarne, transakcje finansowe i monetarne, obrót papierami wartościowymi, usługi w zakresie operacji wekslowych i czekowych, przekazy pieniężne, bankowość, prywatne usługi bankowe, usługi bankowe
przy użyciu technologii teleinformatycznych, bankowość telefoniczna,
zarządzanie finansami przedsiębiorstw, usługi w zakresie rachunków
bankowych, usługi finansowe związane z akredytywą, transakcje dewizowe, analizy finansowe, finansowanie i zdobywanie funduszy, usługi doradcze dotyczące pożyczek finansowych, inwestycje kapitałowe,
usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi związane
z uzyskiwaniem pożyczek, usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, ubezpieczanie ryzyka kredytowego: [factoring],
usługi depozytowe, udostępnianie pomieszczeń z sejfami depozytowymi, usługi w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości, zarządzania inwestycjami, powiernictwa i doradztwa finansowego, usługi
pośrednictwa w zakresie depozytów, oszczędności, inwestycji, kredytów hipotecznych i nieruchomości, pośrednictwo giełdowe, usługi
maklerskie, usługi brokerskie, finansowe usługi administracyjne, usługi finansowe dotyczące pozyskiwania funduszy, usługi finansowe mające na celu zabezpieczanie funduszy osób trzecich oraz finansowanie
i organizowanie pożyczek, usługi w zakresie finansowania kredytów
mieszkaniowych, gwarancje i poręczenia finansowe, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe,
wycena majątku ruchomego, usługi reprezentacyjne, usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, finansowanie
kapitału publicznego i prywatnego, finansowanie kapitału wysokiego
ryzyka, usługi w zakresie przesyłania pieniędzy, agencje pośrednictwa
w dziedzinie ubezpieczeń i kredytów, zarządzanie majątkiem, emisja
czeków podróżnych, usługi związane z kartami kredytowymi, kartami
kredytowymi stałego klienta, kartami gotówkowymi, kartami gwarancyjnymi do czeków, kartami kupna, kartami płatniczymi i kartami
debetowymi, handel walutami i wymiana walut, wycena, pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie i szacowanie wartości w dziedzinie nieruchomości, dobór i nabywanie nieruchomości, pobieranie czynszu,
wynajem i dzierżawa lokali, usługi w zakresie kart bankowych, usługi
w zakresie kart kredytowych i zniżkowych, usługi w zakresie emisji
kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych,
czeków podróżnych, emitowanie bonów wartościowych do użytku
w ramach programów lojalnościowych.

(111) 298207
(220) 2016 10 31
(210) 463381
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) SYSKA PIOTR, Dąbrowa, PL.
(540) ESSENCE RESTAURANT BY ODYSSEY
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi gastronomiczne z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary szybkiej obsługi.
(111) 298208
(220) 2016 10 31
(210) 463397
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) 100 rad PRAKTYCZNE WAŻNE SPRAWDZONE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, czerwony, niebieski
(531) 27.07.01, 27.07.12, 27.05.01, 27.05.15, 24.17.02, 29.01.15
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(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne kary identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio
i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy / audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane / zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych / filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MIM, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyły tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetycz-
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ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio-i w ideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery,
chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe
nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych
telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje
elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo,
telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety
audio-wideo. kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe,
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy / audycje telewizyjne, nagrane programy / audycje
radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane / zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych / filmowych, dysków magnetycznych,
dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością
odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich
jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy,
prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie,
gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki,
katalogi i zeszyty tematycznie związać z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami
i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe. litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie
dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz
ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informa-
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cji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerówych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli / modelek do celów
reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy,
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów
handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi
w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji
programów / audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci
globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych,
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych. informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji
sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów / audycji z interaktywnym
udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych,
telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub
inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi
w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania
poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń
i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie
realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu
cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi
w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy
satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego
z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-Iine, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu
do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych
i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek
w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności
ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
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informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów / audycji
z udziałem interaktywnym widzów słuchaczy, publikowanie książek,
gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej,
montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem
nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych
o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie
telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska
prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja
danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi
projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego,
opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań
naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie,
w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 298209
(220) 2016 11 02
(210) 463418
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) WATOŁA PRZEMYSŁAW FARMAPLUS, Gliwice, PL.
(540) TEMPUS
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów kosmetycznych, balsamy ziołowe do celów kosmetycznych, kremy, emulsje,
płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy kosmetyczne, 5 kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy
lecznicze.
(111) 298210
(220) 2016 11 02
(210) 463419
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) GERST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) PLANETA
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony, biały
(531) 29.01.14, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty), alkoholowe (esencje), alkoholowe
ekstrakty owocowe, aperitify, aperitify bezalkoholowe, anyżówka [likier], brandy, curacao [likier], cydr, dżin, gorzkie nalewki, gotowe na-
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poje alkoholowe inne niż na bazie piwa, kirsz [alkohol na bazie wiśni],
koktajle, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
napoje alkoholowe zawierające owoce, rum, sake, whisky, wino, wódka, 34 bibułki papierosowe, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania
w e-papierosach, cygara, cygaretki, fajki, papierosy, tabaka, tytoń,
zapalniczki dla palaczy, zapałki, zioła do palenia, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, fakturowanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(111) 298211
(220) 2016 11 02
(210) 463420
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) GERST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) GERST
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.09, 26.01.18
(510), (511) 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty), alkoholowe (esencje), alkoholowe
ekstrakty owocowe, aperitify, aperitify bezalkoholowe, anyżówka [likier], brandy, curacao [likier], cydr, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, kirsz [alkohol na bazie wiśni],
koktajle, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
napoje alkoholowe zawierające owoce, rum, sake, whisky, wino, wódka, 34 bibułki papierosowe, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania
w e-papierosach, cygara, cygaretki, fajki, papierosy, tabaka, tytoń,
zapalniczki dla palaczy, zapałki, zioła do palenia, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, fakturowanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(111) 298212
(220) 2016 11 02
(210) 463426
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) PROJECT PI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KAWIARNIA SZKOCKA
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi edukacyjne mianowicie
edycja, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie, publikowanie
w postaci witryn internetowych, współdzielenie lub udostępnianie
w inny sposób danych, w tym obrazów, grafiki, dźwięku, tekstu lub
informacji audiowizualnych za pośrednictwem Internetu lub innej
sieci łącznościowej do celów edukacyjnych, publikowanie tekstów
edukacyjnych, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania].
(111) 298213
(151) 2017 04 19

(220) 2016 11 02
(441) 2017 01 02

(210) 463430
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(732) Żabka Polska Spółka Akcyjna, Poznań, PL.
(540) żabka
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.05, 26.04.06
(510), (511) 1 mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, preparaty i materiały
chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, 2 barwniki, koloranty,
pigmenty i tusze, barwniki do żywności i napojów, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, wkłady z tonerem [pełne]
do drukarek laserowych, wkłady z tonerem [pełne] do urządzeń fotokopiujących, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek igłowych, wkłady
z tonerem [pełne] do fotokopiarek fotograficznych, wkłady atramentowe, pełne do drukarek, tusze w kartridżach, tusz [tonery] do fotokopiarek, tonery drukarskie, tonery kserograficzne, tonery do fotokopiarek, toner w kartridżach do komputerowych urządzeń
drukujących, substancje barwiące, preparaty koloryzujące, preparaty
barwiące, papier do barwienia jajek wielkanocnych, kolorowe pigmenty, kartridże napełnione tonerem do komputerowych urządzeń
drukujących, kartridże z tonerem do użytku z komputerami, kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek atramentowych, kartridże
z tonerem, napełnione, do drukarek laserowych, kartridże z tuszem
do drukarek atramentowych [napełnione], kartridże napełnione tonerem, tusze drukarskie, barwniki do butów, lakiery i pokosty, farby
i farby mocno rozcieńczone, preparaty do konserwacji i zabezpieczania, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
środki toaletowe, bawełniane płatki kosmetyczne, nawilżane chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów
kosmetycznych, patyczki z watą do celów kosmetycznych, kamienie
do wygładzania stóp, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki w gotowych zestawach, zmywacze do paznokci, lakiery do paznokci, lakier do celów
kosmetycznych, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do masażu, olejki do celów kosmetycznych, olejki
i płyny do masażu, olejki toaletowe, perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne
do twarzy, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym,
preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, pumeks, środki do higieny jamy ustnej, pasta do zębów, płyny do płukania jamy
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, waciki do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, szampony dla zwierząt, preparaty
do kąpieli dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, aromaty do ciast
(olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty
do żywności [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty do żywności w postaci olejków esencyjnych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne], olejki eteryczne, olejki
eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki zapachowe,
olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, detergenty, artykuły do wybielania, detergenty do użytku
domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń,
detergenty do zmywarek w postaci żelu, tabletki do zmywarek, preparaty do usuwania farb, gotowy wosk do polerowania, mydła
do użytku domowego, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mieszanka do polerowania podłóg,
mieszanki do mycia okien, mydło w płynie do mycia naczyń, odplamiacz, płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, płyny do czyszczenia, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty
do czyszczenia i polerowania skóry i butów, preparaty do prania, pły-
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ny do prania, środki do prania tkanin, preparaty czyszczące do dywanów, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin,
preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, preparaty
do polerowania, preparaty do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania tłuszczu, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do wybielania, preparaty do zmywania naczyń, preparaty odtłuszczające do celów domowych, pałeczki
zapachowe, preparaty wybielające do użytku domowego, proszek
do zmywarek, proszki do prania, ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania, ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, ściereczki nasączone preparatem czyszczącym
do czyszczenia okularów, ściereczki nasączone środkiem do zmywania naczyń, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środek
do czyszczenia mebli, środek do polerowania mebli, środki czyszczące, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące w sprayu
do użytku domowego, środki do czyszczenia pojazdów, środki zapachowe do celów domowych, tabletki do zmywarek, żrące środki
czyszczące, środki ścierne i polerskie, 4 energia elektryczna, paliwa
i materiały oświetleniowe, opał do grillów, płynne rozpałki do grilla,
podpałka w płynie do węgła drzewnego, podpałki, podpałki stałe,
rozpałki, świece i knoty do oświetlenia, węgiel drzewny do grillowania, brykiety do grilla, brykiety paliwowe do użytku domowego, brykiety z węgla drzewnego, drewno opałowe, materiały oświetlające,
paliwa do zapalniczek, paliwo do rozpalania grilla, paliwo do grilla,
wosk pszczeli, świece zapachowe, świece zawierające środki do odstraszania owadów, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły higieniczne, tampony, podpaski higieniczne, podpaski dla kobiet, wkładki higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia
szkodników, preparaty i artykuły dentystyczne, żywność dla niemowląt, witaminy i preparaty witaminowe, suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, płyny do płukania ust, środki
do czyszczenia jamy ustnej, środki dezodoryzujące i oczyszczające
powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, żele nawilżające do użytku osobistego, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, plastry samoprzylepne, plastry,
opatrunki, plastry na odciski, insektycydy, środki odstraszające insekty, preparaty do zwalczania insektów, insektycydy do użytku domowego, 6 drobne wyroby metalowe, statuetki i dzieła sztuki z metali
nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, folia aluminiowa, folie metalowe do zawijania i pakowania,,
folie metalowe do gotowania, pojemniki do pakowania metalowe,
opakowania blaszane, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, 7 dystrybutory automatyczne, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i leśne, automaty do sprzedaży, torby do odkurzaczy,
kartonowe worki do odkurzaczy, tekturowe worki do odkurzaczy,
8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania włosów, lokówki, elektryczne
prostownice do włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego,
zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana z tworzyw
sztucznych [sztućce], widelce i łyżki, widelce do grilla, tasaki [noże],
sztućce, srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], rozgniatacze do owoców, rozdrabniacze do warzyw, pudełka przystosowane do sztućców, otwieracze do puszek [nieelektryczne], obieraczki do warzyw
[noże ręczne], noże, widelce, łyżki, łyżki wykonane z metali szlachetnych, łyżki stołowe ze stali nierdzewnej, krajarki do jaj [nieelektryczne], dziadki do orzechów, łopatki do ryb, krajarki do sera, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, nożyczki, nożyce,
przyrządy do podtrzymywania ognia, szpikulce do lodu, torby na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, 9 magnesy, magnetyzery
i de magnetyzery, utrwalone na nośnikach informacje i dane, elektroniczne bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie komputerowe, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia do kopiowania, urządzenia
do przechowywania danych, drukarki, fotokopiarki, skanery obrazu,
urządzenia i przyrządy kserograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy
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kontroli dostępu, urządzenia zabezpieczające i ochronne, 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, artykuły do karmienia
i smoczki, butelki do karmienia niemowląt, butelki do karmienia dzieci, artykuły antykoncepcyjne, prezerwatywy, 11 zapalniczki i zapalarki, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki
żywności i napojów, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, filtry do użytku przemysłowego i domowego, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, suszarki do włosów,
12 części i akcesoria do pojazdów, 13 artykuły pirotechniczne,
sztuczne ognie, wyroby pirotechniczne, petardy, ognie sztuczne,
fontanny sztucznych ogni, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, kółka
na klucze i breloczki, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 15 akcesoria muzyczne, instrumenty muzyczne,
16 druki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów
papierniczych lub do użytku domowego, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, kleje do papieru lub do użytku
domowego, materiały drukowane, papier i karton, spinacze do pieniędzy, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, pasty i inne substancje klejące do artykułów papierniczych lub celów domowych, materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, banery wystawowe z papieru,
biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały drukowane], bony,
bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury,
cenniki, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe, dodatki
do gazet w postaci czasopism, druki handlowe, drukowane emblematy, drukowane karty informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane raporty konsumenta, drukowane raporty z badań,
drukowane zaproszenia, kalendarze, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, kartki muzyczne z życzeniami, kartki
świąteczne, kartki urodzinowe, kartki z życzeniami, karty menu, katalogi, książki, kupony, nadruki, naklejki, okładki czasopism, organizery
osobiste, papierowe karty lojalnościowe, periodyki, plakaty reklamowe, podręcznik użytkownika, programy imprez, prospekty, raporty,
reklamowe szyldy papierowe, reklamy drukowane, reprodukcje obrazów, spisy, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, ulotki, ulotki drukowane, ulotki reklamowe, wizytówki, papier toaletowy w rolkach, papier toaletowy, ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki
papierowe, ręczniki papierowe do twarzy, chusteczki higieniczne,
chusteczki do nosa papierowe, papier do celów kuchennych, worki
na śmieci, worki do koszy na śmieci, papier do owijania i pakowania,
worki i torby papierowe, papier do pieczenia, bielizna stołowa papierowa, formularze [blankiety, druki], opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki z tektury falistej, filtry
do kawy papierowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, folie z bąbelkami
z tworzywa sztucznego do opakowywania, podstawki pod kufle
do piwa, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, nalepki,
naklejki, papierowe obrusy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne],
papier pergaminowy, taśmy przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, pudelka kartonowe lub papierowe, serwetki
stołowe papierowe, papierowe serwetki do użytku domowego,
17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, 18 parasole i parasolki,
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, smycze dla zwierząt, obroże dla zwierząt, laski, kijki marszowe i trekkingowe, 19 niemetalowe
ramy do frontów sklepowych, stoiska targowe, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe,
pojemniki i spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, zamki i klucze,
niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, 21 przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, szczotki i artykuły szczotkarskie, zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, talerze, miski ze szkła, miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], pojemniki do przechowywania żywności, szmatki do butów, szczotki do butów, szczotki do ubrań, suszarki do bielizny, szczotki do butów, deski
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do prasowania, golarki do ubrań na baterie, łyżki do butów, prawidła
do butów, artykuły do czyszczenia zębów, szczoteczki do zębów,
szczoteczki do zębów elektryczne, nici dentystyczne, przybory toaletowe, przybory kosmetyczne, urządzenia rozpylające do aerozoli,
nie do celów medycznych, zasobniki papieru toaletowego, aparatura
do aromatyzowania powietrza, dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], kosze na śmieci, miotły, mopy, pojemniki na śmieci
i odpadki, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice do użytku domowego, ściereczki do czyszczenia, ściereczki antystatyczne do użytku domowego, ściereczki do szyb, ścierki do mycia podłóg, szczotki do dywanów, szczotki do sprzątania, szczotki
do mycia naczyń, szmatki do okularów, szufelki do zamiatania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów domowych, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, zmiotki do kurzu, zmywaki ścierne do celów kuchennych lub domowych,
pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt, zmywaki do szorowania, do użytku domowego, dzbanki do piwa, dzbanki na wino, butelki na napoje dla podróżnych, karafki na wino, szklane karafki, karafki [na alkohol], kieliszki, korkociągi, kubki, kubki wykonane
z tworzyw sztucznych, kufle do piwa, literatki, naczynia do napojów,
otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), otwieracze
do wina, piersiówki, słomki do picia, szklanki do whisky, uchwyty
na kubki, wiaderka do kostek lodu, wyroby szklane nie ujęte w innych
klasach, butelki, cukiernice, czajniczki do herbaty, garnki, torebki
z końcówkami do wyciskania kremu przy dekoracji, 22 torby i worki
do pakowania, przechowywania i transportu, 23 przędza i nici,
24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna stołowa i pościelowa, etykiety z materiału tekstylnego, flagi
z tworzyw sztucznych, flagi tekstylne, metki, zasłony, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach,, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, rajstopy, wyroby pończosznicze, legginsy, skarpetki, 26 sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne
artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, 27 dywany, chodniki i maty, pokrycia ścian i sufitów, materiały do pokrywania podłóg
i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, 28 artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wędliny, nabiał
i substytuty nabiału, mleko, twaróg, jogurty, desery mleczne, produkty serowarskie, kefir [napój mleczny], śmietana, mleko sojowe,
oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, przeciery warzywne, przeciery owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, potrawy gotowe,
zupy i buliony, przekąski i desery, sałatki gotowe, zupy, krokiety, placki ziemniaczane, warzywa mrożone, mrożone owoce, mrożone produkty rybne, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty
mięsne, gotowe dania z mięsa, śmietanka do kawy w proszku, suszone owoce, warzywa suszone, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, groch łuskany, fasola, rośliny strączkowe przetworzone,
masło, margaryna, owoce konserwowane, mrożone owoce, frytki,
30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, żelki, żelki witaminowe, muesli, płatki śniadaniowe,
owsianka i grysik, chrupiące pieczywo, artykuły spożywcze ze zbóż,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, cukierki, batony i guma
do żucia, mąka, cukier, makarony, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, kasze, ryż, dania gotowe i wytrawne przekąski, kanapki,
hamburgery w bułkach, kanapka z parówką [hot dog], tortille, mięso
w cieście [gotowe], naleśniki, paszteciki, placki, spaghetti, pizza, mrożone wyroby piekarnicze, sosy, musztarda, ketchup, pikantne sosy,
czatnej i pasty, miód, majonez, tosty, 31 karmy i pasze dla zwierząt,
płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla
zwierząt, 32 piwo i produkty piwowarskie, piwa smakowe, napoje
orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje funkcjonalne na bazie wody, preparaty
do produkcji napojów, bezmleczne substytuty mleka, [napoje], aromatyzowane napoje gazowane, soki, soki warzywne, napoje owocowe i soki owocowe, wody, wody gazowane, wody mineralne [napoje],
syropy do napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, 33 cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholo-
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wych, alkohole wysokoprocentowe, wódka, wino, wymieszane
napoje alkoholowe, 34 przybory dla palaczy artykuły do użytku z tytoniem, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny
do nich, zapałki, aromaty do tytoniu, papierosy, cygara, cygaretki
i inne gotowe artykuły dla palaczy, tytoń luzem do zwijania i do fajek, pojemniki na tytoń i humidory, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, 35 usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, wynajem dystrybutorów automatycznych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie danych do celów administracyjnych,
usługi biurowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, badania rynkowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, 36 ubezpieczenia, usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart
przedpłaconych i bonów, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, handel walutami i wymiana walut, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, ściąganie należności i factoring, usługi
finansowania, usługi inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków,
37 zwalczanie szkodników i dezynfekcja, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych
i elektronicznych baz danych, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, 39 usługi przewozu,
transport, pakowanie i składowanie towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, 40 drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, przetwarzanie żywności i napojów, usługi rzeźnicze, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka i sport, hazard, usługi związane
z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, tłumaczenia,
42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi
komputerowe, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, testowanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa produktów konsumenckich,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnia, kafeterie [bufety], lodziarnie, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, pizzerie, przygotowywanie posiłków i napojów, snack-bary, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
usługi barów kawowych, usługi kawiarni, usługi herbaciarni, usługi
kateringowe, usługi restauracji fast-food, winiarnie, zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, 44 usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi prawne, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, zarządzanie znakami towarowymi, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie
i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich
poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], licencjonowanie własności przemysłowej jako usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, ochrona własności intelektualnej,
ochrona praw autorskich.

(111) 298214
(151) 2017 04 06

(220) 2016 11 02
(441) 2016 12 19

(210) 463434

Nr 11/2017

(732) MACIEJEWSKI MACIEJ PREMIUM LABS 23, Bilczyce, PL.
(540) PREMIUM LABS 23
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze
składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające
się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie
z żelaza, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, dodatki odżywcze, suplementy żywnościowe, białkowe suplementy diety,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające propolis, suplementy
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające
siemię lniane, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy
diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające
się z witamin, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, mieszanki do picia w proszku
będące suplementami diety o smaku owocowym, preparaty witaminowe, preparaty multiwitaminowe, preparaty zmniejszające apetyt,
preparaty pobudzające apetyt, mieszane preparaty witaminowe,
preparaty zawierające lizynę, preparaty nutraceutyczne dla ludzi,
błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dodatki dietetyczne, mineralne suplementy diety, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety z cynkiem, dodatki witaminowe
i mineralne, białkowo-węglowodanowe preparaty do celów medycznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej akcesoriów sportowych i odzieży
sportowej, 44 udzielanie informacji w zakresie suplementów diety
i odżywiania, udzielanie informacji związanych z suplementami diety
i odżywczymi.
(111) 298215
(220) 2016 11 02
(210) 463439
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) AGROCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo Pomorskie, PL.
(540) ProSer
(510), (511) 29 mleko i wyroby z mleka.
(111) 298216
(220) 2016 11 02
(210) 463441
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzęsacz, PL.
(540) colours of nature
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, różowy, pomarańczowy
(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 31 rośliny ozdobne: kwiaty i rośliny ozdobne kwiatowe
oraz bezkwiatowe w doniczkach i pojemnikach, drzewa iglaste i krzewy i trawy ozdobne w doniczkach i pojemnikach, rośliny lecznicze
w doniczkach i pojemnikach, cebulki kwiatowe, nasiona roślin i kwiatów, kwiaty i rośliny suszone do dekoracji.

Nr 11/2017
(111) 298217
(220) 2016 11 02
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) WOŹNIAK PAWEŁ, Świdnica, PL.
(540) SKILL CASE
(540)
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(210) 463444

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi,
administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki
lub zachęty, agencje informacji handlowej, agencja public relations,
agencje reklamowe, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy kosztów, analiza odbioru reklamy, analiza położenia (stanu) firmy, analiza pracy w celu określenia umiejętności
pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, analiza
systemów zarządzana działalnością gospodarczą, analiza w zakresie reklamy, analiza w zakresie marketingu, audyt działalności
gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania konsumenckie, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania w zakresie public relations, badania w zakresie biznesu, biura pośrednictwa pracy, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo
dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo w zakresie efektywności
biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, informacja marketingowa, informacje
na temat metod sprzedaży, informacja o działalności gospodarczej,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
ocena potrzeb personelu, opracowywanie biznesowych danych statystycznych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, optymalizacja stron internetowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
planowanie strategii marketingowych, pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, publikowanie tekstów reklamowych, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie
reklam, statystyczne zestawienia, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, umieszczanie
reklam, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych,
41 coaching w zakresie życia osobistego (life coaching), doradztwo
szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą,
promocją, marketingiem i biznesem, nauczanie indywidualne, opracowanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
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forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], pisanie scenariuszy, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
szkół [edukacja], usługi trenerskie, wyznaczanie standardów szkoleń,
wyższe uczelnie [edukacja].

(111) 298218
(220) 2016 11 02
(210) 463445
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) WITWICKI BOHDAN NEW ENERGY, Siemianowice Śląskie, PL.
(540) SILESIA MARATHON Twój bieg. Twoje zwycięstwo.
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 artykuły sportowe, 41 organizacja i prowadzenie zawodów sportowych profesjonalnych i amatorskich.
(111) 298219
(220) 2016 11 02
(210) 463446
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) MACIEJEWSKI MACIEJ PREMIUM LABS 23, Bilczyce, PL.
(540) CM3 INSTANT 5400
(510), (511) 5 suplementy dietetyczne i odżywcze, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy diety, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dodatki dietetyczne, mieszanki do picia w proszku
z dodatkami odżywczymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych,
warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, dodatki odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zwiększające silę i wytrzymałość, suplementy diety zwiększające przyrost masy mięśniowej .
(111) 298220
(220) 2016 11 03
(210) 463487
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) NATURELL
(510), (511) 5 produkty lecznicze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy dietetyczne i odżywcze, dietetyczne środki
spożywcze do użytku medycznego, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
żywność dietetyczna, żywność suplementarna lecznicza, żywność
dla niemowląt, dodatki odżywcze do celów leczniczych, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, preparaty witaminowe i mineralne do celów medycznych.
(111) 298221
(220) 2016 11 03
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) MAŁACHOWSKA BEATA, Warszawa, PL.
(540) iuno cosmetics
(540)

(210) 463492

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
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wosk krawiecki i szewski, środki toaletowe, środki ścierne i polerskie,
balsamy samoopalające (kosmetyki), baza podkładowa do paznokci
(kosmetyki), bazy pod makijaż w postaci past, biały puder kosmetyczny do twarzy, brokat do paznokci, brokat do twarzy, brokat
do twarzy i ciała, brokat kosmetyczny, błyszczki do ust, chusteczki
do twarzy nasączone kosmetykami, cienie do powiek, emulsje
do wzmacniania paznokci, etui na szminkę, eyelinery, eyelinery (kosmetyki), eyelinery w ołówku, farba do rzęs, farby do ciała (kosmetyczne), farby do malowania twarzy, kalkomania ozdobna do celów
kosmetycznych, klej do utwardzania paznokci, kleje do mocowania
sztucznych brwi, kleje do przymocowywania sztucznych paznokci,
kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do sztucznych
rzęs, włosów i paznokci, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do rzęs,
kosmetyki do ust, kosmetyki kolorowe, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w postaci cieni do powiek, kosmetyki w postaci różu, kreda
do makijażu, kredki do makijażu, kredki do oczu, kredki do oczu
w płynie, makijaż teatralny, maski kosmetyczne, materiały na powłoki do paznokci u rąk, mleczka do demakijażu, mleczka do opalania
(kosmetyki), naklejane ozdoby do paznokci, naklejki do ozdabiania
ciała, nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, nieleczniczy puder do twarzy’, odżywki utwardzające
do paznokci (kosmetyki), olejek do skórek wokół paznokci, podkłady
do paznokci (kosmetyki), podkłady kosmetyczne do twarzy, pomadki do ust, powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk, prasowany puder do twarzy, preparaty do demakijażu oczu, preparaty
do makijażu twarzy i ciała, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do sztucznego opalania, płyny kosmetyczne do demakijażu, puder w kamieniu do kompaktów (kosmetyki), pudry w kamieniu (kosmetyki), rozjaśniacze do paznokci, rzęsy, róż, rzęsy sztuczne, róż
kremowy, róż w kremie, róż w płynie, róż w sztyfcie, róże kosmetyczne, tusze do rzęs, utwardzacze do paznokci, wymienne wkłady pudru
do puderniczek (kosmetyki), zmywacze do paznokci, zmywacze
do paznokci w sztyfcie, zmywacze lakieru do paznokci (kosmetyki),
środki do makijażu oczu, żel do brwi, żel do paznokci, żele do demakijażu, żele pod oczy, sztuczna krew (teatralna), sztuczne brwi,
sztuczne brwi samoprzylepne, sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie, sztuczne paznokcie do stóp, sztuczne
paznokcie wykonane z metali szlachetnych, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, tipsy, tipsy (kosmetyki), preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty koloryzujące do brwi, preparaty likwidujące
opuchliznę i cienie pod oczami: preparaty samoopalające (kosmetyki), produkty do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, produkty do makijażu do twarzy i ciała, produkty kolorowe do policzków, produkty powlekające usta (kosmetyki), proszek do polerowania
paznokci, proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom,
puder do makijażu, puder do twarzy, puder do twarzy w postaci bibułek z pudrem, puder sypki do twarzy, podkłady do makijażu, podkłady do lakierów do paznokci, podkład w płynie (mizu-oshiroi), podkład w kremie, pilniczki kartonowe, pianki (kosmetyki), pasta
kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu sią skóry, papier ścierny szmerglowy do paznokci, papier ściemy do paznokci, palety błyszczków do ust, ołówki kosmetyczne
do policzków, ołówki do powiek, ołówki do brwi, ołówki (kredki) kosmetyczne, makijaż do podwajania powiek, lakiery nawierzchniowe
do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery do paznokci, kremy samoopalające (kosmetyki), lakier do paznokci do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, kremy do paznokci, kremy do opalania skóry, kremy do opalania, krem do opalania, krem do jasnej
karnacji, krem bazowy, kredki do ust, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki
do makijażu do kompaktów, kosmetyki do brwi, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyczne pudry
do twarzy, kosmetyczne kredki do oczu, korektory’ do plam i wyprysków, korektory (kosmetyki), korektor do twarzy, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kolorowe kosmetyki do oczu, barwniki do celów kosmetycznych, naturalne olejki do celów oczyszczających,
nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, płyny
do mycia, aromaty, aromaty (olejki aromatyczne), aromaty do ciast
(olejki eteryczne), aromaty do napojów (olejki eteryczne), aromaty
do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty spożywcze
sporządzone z olejków eterycznych, aromatyczne olejki eteryczne,
cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne: emulgowane olejki eteryczne, esencja badianowa, esencja mięty (olejek eteryczny), esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, geraniol, kadzidła zapachowe oczyszczające (kunko), naturalne olejki eteryczne,
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olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek miętowy surowy, olejek różany, olejek sosnowy, olejek
z drzewa herbacianego, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, polepszacze smaku do żywności (olejki
eteryczne), preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki eteryczne,
safrol, terpeny (olejki eteryczne), woda kwiatowa, zmieszane olejki
eteryczne, kosmetyki w formie sproszkowanej (pudry), kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki
do pielęgnacji urody, henna do celów kosmetycznych, emulsje
do mycia ciała nie zawierające mydlą, gąbki nasączone środkami toaletowymi, dwustronne tasiemki do podklejania powiek, chusteczki
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, brokat w formie
sprayu do użytku jako kosmetyk, brokat do ciała, bibułki do usuwania oleju do celów kosmetycznych, bazy do ust neutralizujące odcień
ust, barwniki kosmetyczne, preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia,
mydlą i żele, kosmetyki do makijażu, dezodoranty i antyperspiranty,
kosmetyki w postaci kremów, kremy BB, kremy do mycia, kremy i balsamy kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, nasączone chusteczki
do oczyszczania (nielecznicze, do użytku osobistego), nawilżane
chusteczki kosmetyczne, nielecznicze preparaty do namaczania
stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze płukanki do irygacji, oczyszczające maseczki do twarzy, odżywki do paznokci, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, papierowe ręczniki do rak
nasączone środkami czyszczącymi, peeling do stóp, pianka pod
prysznic i do kąpieli, pianki do oczyszczania ciała, pianki oczyszczające do skóry, pianki pod prysznic, preparaty czyszczące do użytku
osobistego, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodoryzujących (przybory toaletowe), preparaty do kuracji paznokci, płynne kremy (kosmetyki), płyny pielęgnacyjne, preparaty do pielęgnacji
włosów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty
kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty koloryzujące
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty pod prysznic, produkty do mycia
rąk, puder w kremie do twarzy, pumeks sztuczny, pumeksy do użytku osobistego, serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, środki do czyszczenia rąk, żel pod prysznic i do kąpieli, żele
do ciała, żele do rąk, żelowe maseczki na oczy, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, płyny do płukania jamy ustnej, płyny
do czyszczenia zębów, proszek do czyszczenia zębów, produkty
do odświeżania oddechu w sprayu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pasty
do zębów do celów medycznych, pasta do zębów w postaci stałej,
w formie sypkiej, pasta do zębów w formie tabletek twardych, pasta
do zębów, paski wybielające zęby, paski odświeżające oddech, paski
do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów
(kosmetyki), odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, odświeżacze oddechu, odświeżacze do ust w postaci patyczków do żucia z ekstraktów z brzozy, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze spraye do jamy ustnej, nielecznicze pasty do zębów,
aerozole do gardła (nielecznicze), żele do wybielania zębów, żele
do czyszczenia zębów, środki do polerowania zębów, środki
do czyszczenia zębów dla zwierząt, środki do czyszczenia zębów
w formie gumy do żucia, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, zestawy produktów
do higieny jamy ustnej, tabletki wybarwiające do użytku osobistego
w wykrywaniu kamienia nazębnego, spraye do jamy ustnej,
nie do celów medycznych, proszek do zębów w formie pasty, proszek
do zębów, aromaty do perfum, bazy do perfum kwiatowych, bursztyn (wyroby perfumeryjne), chusteczki perfumowane, dezodoranty
do ciała (wyroby perfumeryjne), ekstrakty kwiatowe (perfumy), ekstrakty perfum, heliotropina, jednorazowe ściereczki nasączone wodą
kolońską, jonony (wyroby perfumeryjne), kremy do aromaterapii,
kremy perfumowane, mięta do wyrobów perfumeryjnych, naturalne
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środki perfumeryjne, olejek lawendowy do użytku kosmetycznego,
olejek różany do celów kosmetycznych, olejki naturalne do perfum,
olejki pimentowe, perfumeryjny olejek miętowy, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy, perfumy do zastosowań przemysłowych, perfumy o zapachu
drewna cedrowego, perfumy w płynie, zapachy, zapachowe płyny
i kremy do pielęgnacji ciała, woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki chińskiej, woda perfumowana, woda toaletowa, woda lawendowa, woda kolońską, waniliowe środki perfumeryjne, wanilina syntetyczna [artykuły perfumeryjne], syntetyczne produkty
perfumeryjne, substancje zapachowe do użytku osobistego, substancje aromatyczne do zapachów, spraye do ciała [nielecznicze],
płyny do aromaterapii, produkty perfumeryjne, preparaty zapachowe, preparaty do odymiania [perfumy], pojemniki z substancjami
zapachowymi, piżmo syntetyczne, piżmo [wyroby perfumeryjne],
piżmo (naturalne), perfumy w postaci stałej, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, henna
[barwnik kosmetyczny], henna w proszku, kamienie do wygładzania
stóp, klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, klej do peruk, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki
w formie olejków, kreda do użytku kosmetycznego, krem do skórek
wokół paznokci, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, lakier
do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze preparaty do masażu,
nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, odżywki do skórek wokół paznokci, olejek bergamotowy, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu, nielecznicze, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki
toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], perfumowane balsamy
do ciała [preparaty toaletowe], preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty do pedicure, preparaty higieniczne
w postaci środków toaletowych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, płatki oczyszczające nasączone
preparatami toaletowymi, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żel z aloesem do celów kosmetycznych, środki wyszczuplające
[kosmetyki] inne niż do celów medycznych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, środki
czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, zestawy kosmetyków, woski do masażu, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, tłuszcze
do celów kosmetycznych, pumeksy do ciała, pumeks, preparaty
ścierne do ciała, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne
do twarzy, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, 21 przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów jak
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szczotki i artykuły
szczotkarskie, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone będące półproduktem, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, artykuły do czyszczenia zębów, aplikatory do kosmetyków, aplikatory
do makijażu oczu, aplikatory do nakładania makijażu (szpatułki), aplikatory do nakładania makijażu na oczy, balie, buteleczki do nakładania farby do włosów, ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, dopasowane uchwyty na produkty do układania
włosów, dopasowywane półki na kremy do twarzy, dopasowywane
uchwyty na kremy do pielęgnacji skóry, dopasowywane półki
na produkty do utrwalania włosów, dozowniki do bawełnianych wacików w kulkach, dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła
w płynie (do celów domowych), dozowniki do przechowywania papieru toaletowego (inne niż zamontowane na stale), dozowniki
do płynów stosowane z butelkami, dozowniki do ręczników papierowych: dozowniki do serwetek papierowych (inne niż mocowane
na stałe), dozowniki do kremów do pielęgnacji skóry, dozowniki
do mydła, dozowniki mydła do rąk, dozowniki mydła w płynie, dozowniki papieru toaletowego, gąbki, gąbki do ciała, gąbki do kąpieli,
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gąbki do makijażu, gąbki do mikrodermabrazji do użytku kosmetycznego, gąbki do nakładania pudru na ciało, gąbki do oczyszczania
twarzy, gąbki do szorowania, gąbki roślinne, gąbki toaletowe, gąbki
ścierne do szorowania skóry, miseczki, miseczki do golenia, miski
do farbowania włosów, mydelniczki, mydelniczki ścienne, myjki
do peelingu ciała, myjki złuszczające do skóry ciała, myjki z siatki nylonowej do mycia ciała, naturalne gąbki morskie, nebulizatory do celów domowych, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu,
półki na mydło do rąk, półki na produkty do mycia ciała, półki
na szampon, półki na żel pod prysznic, półki z tworzywa sztucznego
do wanien, pędzelki do ust, pędzle do farbowania włosów, pędzle
do golenia, pędzle do golenia z włosia borsuka, pędzle kosmetyczne,
płatki złuszczające do stóp, osobiste dozowniki do tabletek lub pigułek, do użytku domowego, paski dla wizażystów, piankowe separatory palców u nóg do użytku podczas pedicure, pojemniki do przechowywania akcesoriów do włosów do użytku w gospodarstwie
domowym, pojemniki na kosmetyki, pojemniki na mydło, pojemniki
na płyny, puste do użytku domowego, pojemniki przystosowane
do przechowywania przyborów toaletowych, pokrowce [przykrycia]
na pudełka z chusteczkami jednorazowymi, przybory kosmetyczne,
półki na kosmetyki, grzebienie do tapirowania włosów, grzebienie
do włosów, grzebienie elektryczne, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, grzebyki do rzęs, kapcie złuszczające skórę stóp, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki puderniczki [kompakty], kosmetyczne szpatułki do użytku
z produktami do depilacji, metalowe pudełka do dozowania ręczników papierowych, miednice [naczynia], miednice do płukania, miednice łazienkowe [naczynia], gąbeczki do nakładania makijażu
na twarz, grzebienie do czyszczenia, grzebienie, futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, flakony na perfumy, etui na grzebienie, elektryczne grzebienie do włosów, dzbany do miednic, dozowniki żelu pod prysznic, drążki na ręczniki, nie z metalu
szlachetnego, dozowniki szamponu, dozowniki ręczników do rąk,
niezamontowane na stałe, dozowniki produktów do utrwalania włosów, dozowniki produktów do mycia ciała.

(111) 298222
(220) 2016 11 03
(210) 463496
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) TARCZOŃ IZABELA, Kraków, PL.
(540) PRZYLĄDEK ZDROWIA
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki [pomocnicze] wspierające dla celów
medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmacniające, 44 usługi
kuracji uzdrowiskowych, usługi klinik medycznych, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, szpitale, usługi położnicze (akuszeria), usługi psychologów,
fizjoterapia, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, usługi
medycyny alternatywnej, usługi terapeutyczne, usługi telemedyczne, usługi medyczne, opieka pielęgniarska.
(111) 298223
(220) 2016 11 03
(210) 463501
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) ISKIAL
(510), (511) 5 produkty lecznicze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy dietetyczne i odżywcze, dietetyczne środki
spożywcze do użytku medycznego, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
żywność dietetyczna, żywność suplementarna lecznicza, żywność
dla niemowląt, dodatki odżywcze do celów leczniczych, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, preparaty witaminowe i mineralne do celów medycznych.
(111) 298224
(220) 2016 11 03
(210) 463503
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) RHODIOLA
(510), (511) 5 produkty lecznicze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy dietetyczne i odżywcze, dietetyczne środki
spożywcze do użytku medycznego, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
żywność dietetyczna, żywność suplementarna lecznicza, żywność
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dla niemowląt, dodatki odżywcze do celów leczniczych, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, preparaty witaminowe i mineralne do celów medycznych.

(111) 298225
(220) 2016 11 04
(210) 463518
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) NAJDER GRYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Stratosfera BrandPower
(510), (511) 35 usługi w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie
marketingu oraz reklamy, badania rynku, badania opinii publicznej,
usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie analizy siły marki.
(111) 298226
(220) 2016 11 04
(210) 463532
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) FAFA RAFA
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczy, dżemy, galaretki, galaretki owocowe, kompozycje owoców przetworzonych, marmolada, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, przekąski na bazie owoców, rodzynki,
sałatki owocowe, wiórki kokosowe, 30 aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, bułeczki słodkie, chałwa, chipsy jako
produkty zbożowe, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukierki miętowe,
czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki
smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, enzymy
do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, glukoza do celów kulinarnych, gofry, guma
do żucia, herbatniki petit-beurre, jogurt mrożony jako lody spożywcze, karmelki jako cukierki, krakersy, lody, lukier do ciast, lukrecja
dla cukiernictwa, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan,
mięta do wyrobów cukierniczych, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, naleśniki, orzechy w czekoladzie, galaretki owocowe jako
słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, pastylki jako
wyroby cukiernicze, piernik, placki, płatki kukurydziane, pomadki
jako cukierki, pralinki, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania
lodów, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, słodziki naturalne, sorbety
jako lody, suchary, syropy i melasa, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
(111) 298227
(220) 2016 11 04
(210) 463538
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) GUMIENIAK ZBIGNIEW KANWOD-INVEST, Psarskie, PL.
(540) KANWOD RELY ON QUALITY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 odkurzacze, odkurzacze do czyszczenia powierzchni,
odkurzacze do odsysania płynów, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, maszyny
do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], przemysłowe maszyny
do czyszczenia podłóg [odkurzacze], zasysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze], odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, maszyny
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, narzędzia ogrodnicze [maszyny], nożyce ogrodnicze [maszyny], maszyny ogrodnicze, opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, kosiarki spalinowe, piły elektryczne.
piły silnikowe, piły ręczne silnikowe, elektryczne piły łańcuchowe,
kosiarki, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, zamiatarki elektryczne, zamiatarki do trawników [maszyny], odśnieżarki, dmuchawy
[maszyny], dmuchawy elektryczne do odpadów trawnikowych, kultywatory [maszyny], kultywatory trawnikowe i ogrodowe z napędem
elektrycznym, kultywatory z napędem mechanicznym, kultywatory
(narzędzia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], glebogryzarki, glebogryzarki ogrodowe, pompy, kompresory i wentylatory,
piły wyrzynarki, piły wyrzynarki z napędem elektrycznym, wiertarki,
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wiertarki i części do nich, wkrętarki [maszyny], wkrętarki elektryczne,
szlifierki, lutownice elektryczne, lutownice gazowe, spawarki i lutownice, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młoty hydrauliczne,
młoty elektryczne [ręcznej, elektryczne młoty udarowe, polerki elektryczne, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], 11 urządzenia do ogrzewania
parowego, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, maszyny zraszające do nawadniania ogrodniczego, urządzenia do ogrzewania, domowe urządzenia
do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia
gazowe do ogrzewania, klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe,
elektryczne klimatyzatory, urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 21 odkurzacze nieelektryczne, artykuły gospodarstwa domowego.

(111) 298228
(220) 2016 11 04
(210) 463542
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) KOCHMAŃSKI MACIEJ WWW.SKORZANY.COM, Krzemienica, PL.
(540) KOCHMANSKI STUDIO KREACJI
(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio,
etui do tabletów, etui na akcesoria optyczne, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na kalkulatory podręczne, etui na karty kredytowe [dopasowane oprawki], etui na okulary dziecięce, etui na okulary
i okulary przeciwsłoneczne, etui na przenośne odtwarzacze mediów,
etui na smartfony, etui na urządzenia do magazynowania danych,
etui na urządzenia do przechowywania muzyki, etui typu Flip Cover
do smartfonów, etui z klapką do telefonów komórkowych, futerały
do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, okulary
przeciwsłoneczne, paski do aparatów fotograficznych, paski do okularów przeciwsłonecznych, paski do telefonów komórkowych, paski
do zegarków przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych,
skórzane etui na tablety, skórzane etui na telefony komórkowe, torby do noszenia komputerów, 18 aktówki wykonane z imitacji skóry,
aktówki wykonane ze skóry, aktówki, dyplomatki, brezentowe torby
na zakupy, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, etui do kart kredytowych,
etui na banknoty, etui na bilety okresowe, etui na karty [portfele],
etui na karty [wyroby skórzane], etui na karty kredytowe wykonane
ze skóry, etui na karty kredytowe, etui na klucze wykonane ze skóry,
etui na klucze z imitacji skóry, etui na klucze, etui na prawo jazdy,
etui na wizytówki, etui z imitacji skóry, etui, futerały na dokumenty,
futerały w postaci etui na klucze, kosmetyczki [saszetki na przybory
toaletowe], kufry bagażowe, kufry i torby podróżne, kufry i walizki,
kufry podróżne, małe plecaki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróżne, nosidełka dla niemowląt do noszenia
na ciele, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka
kangurki niemowlęce, parasole dla dzieci, parasole i parasolki, parasole nieprzemakalne, parasole teleskopowe, parasole, parasolki i parasole (duże), paski do torebek na ramię, paski z imitacji skóry, pasy
do bagażu, pasy na ramię, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, plecaki, podróżne pokrowce
na krawaty, podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż, pokrowce na klucze, pokrowce na parasole, pokrowce
na parasolki, pokrowce podróżne na ubrania, portfele damskie
nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku, portfele
na karty wizytowe, portfele na karty, portfele skórzane, portfele wraz
z etui na karty, portfele z przegródkami na karty, portfele, portmonetki (wyroby ze skóry), przeciwsłoneczne parasole, pudła skórzane
na kapelusze, saszetki biodrowe, saszetki męskie, składane teczki,
skórzane etui na karty kredytowe, skórzane pasy na ramię, skórzane
portfele na karty kredytowe, skórzane walizki podróżne, teczki i aktówki, teczki na dokumenty [aktówki], teczki na dokumenty, teczki
ze skóry, teczki, torby do pracy, torby i portfele skórzane, torby kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby na garnitury, koszule i sukienki,
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torby na jednodniowy pobyt, torby na odzież sportową, torby na pas
i na biodra [nerki], torby na przybory toaletowe sprzedawane bez
wyposażenia, torby na ramię, torby na wyjazdy weekendowe, torby
na zakupy wielokrotnego użytku, torby na zakupy wykonane ze skóry, torby naramienne dla dzieci, torby płócienne, torby podręczne
do samolotu, torby podróżne [podręczne], torby podróżne [wyroby
skórzane], torby podróżne na buty, torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, torby
podróżne wykonane ze skóry, torby podróżne, torby przenośne,
torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby sportowe, torby
szkolne na książki, torby turystyczne, torby typu kufry podróżne, torby uniwersalne, torby w kształcie walca, torby wykonane ze skóry,
torby z imitacji skóry, torby, torebki typu listonoszka, torebki wykonane ze skóry, torebki-paski na biodra, torebki-paski, torebki, portmonetki i portfele, uniwersalne torby sportowe, walizeczki, walizki
biznesowe, walizki na dokumenty, walizki na pobyt jednodniowy,
walizki podróżne, walizki skórzane, walizki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły, służące do przenoszenia, wyroby
rymarskie ze skóry, zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry],
25 chustki i apaszki, futra [odzież], krawaty, muszki, nakrycia głowy,
paski [odzież], paski do smokingów, paski materiałowe [odzież], paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, paski
z materiału, paski, rękawiczki, szelki.

(111) 298229
(220) 2016 11 04
(210) 463548
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) HAMELA-OLKOWSKA ANITA, Warszawa, PL.
(540) SONOFEM
(510), (511) 44 badania medyczne, badania w celu oceny zagrożenia
dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, informacja medyczna, konsultacje
medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, usługi medyczne w zakresie andrologii, usługi
medyczne w zakresie chorób zakaźnych, usługi medyczne w zakresie
dermatologii, usługi medyczne w zakresie diabetologii, usługi medyczne w zakresie dietetyki, usługi medyczne w zakresie endokrynologii, usługi fizjoterapii, usługi ginekologiczne, usługi ginekologii
estetycznej, usługi ginekologii onkologicznej, usługi interny, usługi
medyczne w zakresie kardiologii, usługi lekarskie, usługi medycyny
rodzinnej, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne, usługi medyczne w zakresie neurologii, usługi medyczne w zakresie ortopedii, usługi medyczne w zakresie pobrań krwi, usługi
położnicze [akuszeria], usługi w zakresie porad laktacyjnych, usługi
medyczne w zakresie proktologii, usługi medyczne w zakresie psychiatrii, usługi medyczne w zakresie psychologii, usługi medyczne
w zakresie reumatologii, usługi medyczne w zakresie ultrasonografii,
usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie lekarskich wizyt
domowych.
(111) 298230
(220) 2016 11 04
(210) 463549
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) FUNDACJA ABCXXI-CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM,
Warszawa, PL.
(540) ZŁOTA LISTA
(540)

Kolor znaku: zółty, granatowy, biały
(531) 20.07.99, 24.09.02, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, w szczególności elektroniczne bazy danych, komputerowe bazy danych,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, w szczególności biuletyny
elektroniczne do pobrania, dokumentacja komputerowa w formie
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elektronicznej, e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, elektroniczne sprawozdania do pobrania, filmy wideo, grafiki
komputerowe do pobrania, książki audio, książki dźwiękowe, książki
elektroniczne do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki zapisane na płytach, nagrane dyski video,
nagrane filmy, nagrane płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM, nagrane
płyty DVD, pliki graficzne do pobrania, pobieralne broszury elektroniczne, podcasty, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne
zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje w formie elektronicznej do pobrania, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane magnetycznie, dyski optyczne zapisane, nagrane
dyski kompaktowe, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane
płyty kompaktowe [płyty CD], nagrania magnetyczne, zapisane pliki
danych, 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, w szczególności ryciny [grafika], materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, w szczególności materiały szkoleniowe
i instruktażowe, w szczególności drukowane instrukcje dotyczące
metod nauczania, drukowane materiały edukacyjne, papierowe
materiały dydaktyczne, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
w szczególności album na autografy, książki do autografów, materiały drukowane, w szczególności afisze i plakaty, arkusze informacyjne,
broszury, broszury drukowane, certyfikaty drukowane, drukowane
arkusze informacyjne, drukowane foldery informacyjne, drukowane
komunikaty prasowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny, kalendarze
drukowane, naklejki, nalepki, plakaty reklamowe, publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje edukacyjne, ulotki drukowane, książki (książeczki z opowiadaniami dla dzieci, książki dla
dzieci, książki dla dzieci z elementem audio, książki z opowiadaniami, książki edukacyjne), jednorazowe produkty papierowe, w szczególności afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 41 usługi wydawnicze
i reporterskie, w szczególności pisanie i publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie
plakatów, publikowanie opowiadań, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie ulotek,
publikowanie broszur, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów drukowanych, publikacja multimedialna materiałów
drukowanych, publikowanie drogą elektroniczną, wydawanie audiobooków, wydawanie książek w postaci elektronicznej, edukacja,
rozrywka i sport, w szczególności organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, seminariów, webinariów,
szkoleń, wykładów, spotkań w dziedzinie edukacji, gier edukacyjnych, wystaw, pokazów i prezentacji w celach edukacyjnych, imprez
edukacyjnych, widowisk, festiwali, festynów i konkursów, nauczanie
i szkolenie, w szczególności doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, opracowywanie
materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek.

(111) 298231
(220) 2016 11 04
(210) 463550
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) FUNDACJA ABCXXI-CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM,
Warszawa, PL.
(540) ZŁOTA LISTA
(540)

Kolor znaku: zółty, granatowy, biały
(531) 20.07.99, 24.09.02, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, w szczególności elektroniczne bazy danych, komputerowe bazy danych,
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muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, w szczególności biuletyny
elektroniczne do pobrania, dokumentacja komputerowa w formie
elektronicznej, e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, elektroniczne sprawozdania do pobrania, filmy wideo, grafiki
komputerowe do pobrania, książki audio, książki dźwiękowe, książki
elektroniczne do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki zapisane na płytach, nagrane dyski video,
nagrane filmy, nagrane płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM, nagrane
płyty DVD, pliki graficzne do pobrania, pobieralne broszury elektroniczne, podcasty, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne
zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje w formie elektronicznej do pobrania, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane magnetycznie, dyski optyczne zapisane, nagrane
dyski kompaktowe, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane
płyty kompaktowe [płyty CD], nagrania magnetyczne, zapisane pliki
danych, 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, w szczególności ryciny [grafika], materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, w szczególności materiały szkoleniowe
i instruktażowe, w szczególności drukowane instrukcje dotyczące
metod nauczania, drukowane materiały edukacyjne, papierowe
materiały dydaktyczne, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
w szczególności album na autografy, książki do autografów, materiały drukowane, w szczególności afisze i plakaty, arkusze informacyjne,
broszury, broszury drukowane, certyfikaty drukowane, drukowane
arkusze informacyjne, drukowane foldery informacyjne, drukowane
komunikaty prasowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny, kalendarze
drukowane, naklejki, nalepki, plakaty reklamowe, publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje edukacyjne, ulotki drukowane, książki (książeczki z opowiadaniami dla dzieci, książki dla
dzieci, książki dla dzieci z elementem audio, książki z opowiadaniami, książki edukacyjne), jednorazowe produkty papierowe, w szczególności afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 41 usługi wydawnicze
i reporterskie, w szczególności pisanie i publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie
plakatów, publikowanie opowiadań, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie ulotek,
publikowanie broszur, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów drukowanych, publikacja multimedialna materiałów
drukowanych, publikowanie drogą elektroniczną, wydawanie audiobooków, wydawanie książek w postaci elektronicznej, edukacja,
rozrywka i sport, w szczególności organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, seminariów, webinariów,
szkoleń, wykładów, spotkań w dziedzinie edukacji, gier edukacyjnych, wystaw, pokazów i prezentacji w celach edukacyjnych, imprez
edukacyjnych, widowisk, festiwali, festynów i konkursów, nauczanie
i szkolenie, w szczególności doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, opracowywanie
materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek.

(111) 298232
(220) 2016 11 04
(210) 463552
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) TEDEL POL WYTWÓRNIA USZCZELEK DARIUSZ TROCHIMIUK,
LUCJAN TROCHIMIUK SPÓŁKA JAWNA, Borówiec, PL.
(540) TEDEL POL WYTWÓRNIA USZCZELEK
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.01.01, 26.01.02, 26.13.25
(510), (511) 7 uszczelki głowic cylindrów, uszczelki do silników spalinowych wewnętrznego spalania, metalowe i niemetalowe uszczelki
do silników pojazdów, 17 uszczelki za wyjątkiem uszczelek metalo-
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wych i ołowianych oraz uszczelki do maszyn i pojazdów mechanicznych, 35 usługi w zakresie: sprzedaż hurtowa i detaliczna różnego
typu uszczelek do wszelkich maszyn i pojazdów mechanicznych.

(111) 298233
(220) 2016 11 04
(210) 463553
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) TEDEL POL WYTWÓRNIA USZCZELEK DARIUSZ TROCHIMIUK,
LUCJAN TROCHIMIUK SPÓŁKA JAWNA, Borówiec, PL.
(540) LOCTER
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.13.25, 26.11.01
(510), (511) 7 uszczelki głowic cylindrów, uszczelki do silników spalinowych wewnętrznego spalania, metalowe i niemetalowe uszczelki
do silników pojazdów, 17 uszczelki za wyjątkiem uszczelek metalowych i ołowianych oraz uszczelki do maszyn i pojazdów mechanicznych, 35 usługi w zakresie: sprzedaż hurtowa i detaliczna różnego
typu uszczelek do wszelkich maszyn i pojazdów mechanicznych.
(111) 298234
(220) 2016 11 04
(210) 463554
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) TEDEL POL WYTWÓRNIA USZCZELEK DARIUSZ TROCHIMIUK,
LUCJAN TROCHIMIUK SPÓŁKA JAWNA, Borówiec, PL.
(540) tedel pol
(510), (511) 7 uszczelki głowic cylindrów, uszczelki do silników spalinowych wewnętrznego spalania, metalowe i niemetalowe uszczelki
do silników pojazdów, 17 uszczelki za wyjątkiem uszczelek metalowych i ołowianych oraz uszczelki do maszyn i pojazdów mechanicznych, 35 usługi w zakresie: sprzedaż hurtowa i detaliczna różnego
typu uszczelek do wszelkich maszyn i pojazdów mechanicznych.
(111) 298235
(220) 2016 11 04
(210) 463555
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) OGÓLNOPOLSKI PANEL BADAWCZY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ariadna ogólnopolski panel badawczy
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 26.02.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku.
(111) 298236
(220) 2016 11 04
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) QLOC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) QLOC
(540)

(210) 463564

Kolor znaku: jasnozielony, zielony, ciemnoszary
(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.01.01, 27.01.02, 29.01.12
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(510), (511) 9 gry wideo [gry komputerowe] w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], nagrane taśmy
wideo zawierające gry, nagrane dyski laserowe zawierające gry,
nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, nagrane płyty DVD
zawierające gry, zaprogramowane gry wideo zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], nagrania audio, nagrania
audio i wideo taśmy zawierające nagrania audio, dyski optyczne
z nagraniami audio, filmy animowane, filmy rysunkowe, animowane urządzenia służące do tłumaczenia, urządzenia do tłumaczenia
języków obcych, oprogramowanie do gier do użytku z konsolami
do gier wideo, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe [programy], komputerowe programy operacyjne, nagrane
programy komputerowe, nagrane programy gier komputerowych,
programy interaktywnych gier wideo, programy do gier wideo,
programy komputerowe do gier, programy do gier elektronicznych,
ładowalne programy gier komputerowych, interaktywne programy
gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy komputerowe, programy gier elektronicznych do pobrania, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 28 gry, gry elektroniczne, gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 39 usługi informacyjne
związane z lokalizacją towarów, 40 remastering filmów z jednego
formatu na inny, 41 gry internetowe [nie do pobrania], tłumaczenia,
tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, usługi tłumaczeń, realizacja filmów animowanych, produkcja filmów animowanych, produkcja obrazów animowanych, usługi w zakresie animacji
efektów specjalnych do filmów i wideo, 42 programowanie komputerowe w zakresie gier wideo, programowanie komputerowe
w zakresie gier wideo i gier komputerowych, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, sprawdzanie jakości, audyt jakości, ocena jakości, testy jakości,
kontrola jakości, testy kontroli jakości, certyfikacja [kontrola jakości], grafika artystyczna, planowanie projektu, doradztwo projektowe, projektowanie konstrukcji, renderowanie grafiki komputerowej
(obróbka cyfrowa obrazów), pisanie oprogramowania komputerowego, pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania komputerowego, kontrola jakości w zakresie
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe
dla osób trzecich, programowanie animacji komputerowych.

(111) 298237
(220) 2016 11 07
(210) 463572
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) SADLIŃSKI MARCIN MALTA SKI & FUN, Poznań, PL.
(540) MALTA SKI & FUN
(510), (511) 39 prowadzenie biur turystycznych i agencji podróży.
(111) 298238
(220) 2016 11 07
(210) 463575
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) SUCHOCKI GRZEGORZ, BUJAK MARCIN, SUCHOCKA BOŻENA
AVVENTURA SPÓŁKA CYWILNA, Cieszyn, PL.
(540) WINOWAJCY kuchnia i skład wina
(540)

4099

(540)

Kolor znaku: czarny, jasnozielony
(531) 03.13.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
(111) 298240
(220) 2016 11 07
(210) 463585
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) YOURVISION-IT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) CRM VISION
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 26.11.03, 26.11.09, 18.03.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie do zarządzania
finansami, oprogramowanie do technologii biznesowej, oprogramowanie do przesyłania danych, oprogramowanie do e-handlu, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, 35 administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie procesami
biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, rachunkowość komputerowa, kompilacja komputerowych baz danych, skomputeryzowana
kompilacja indeksów klientów, komputerowe zarządzanie bazami
danych, 42 oprogramowanie komputerowe (projektowanie), oprogramowanie komputerowe (aktualizacja), oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie), usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputeroywym.
(111) 298241
(220) 2016 11 07
(210) 463589
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) IBUSPAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe.
(111) 298242
(220) 2016 11 07
(210) 463590
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) IBU TRIPLE ACTION
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe.

(531) 27.05.01, 19.07.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(111) 298243
(220) 2016 11 07
(210) 463595
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) GASTROBUTIN IBS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, produkty z maślanem sodu, produkty stosowane w zaburzeniach czynności
jelit.

(111) 298239
(220) 2016 11 07
(210) 463583
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) HORYZONT PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) SKOczeK zielony

(111) 298244
(220) 2016 11 07
(210) 463598
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec, PL.
(540) TANI OPAŁ MIAŁ WĘGLOWY WYSOKOENERGETYCZNY

4100
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(540)

(540)

Kolor znaku: różowy, ciemnoróżowy, jasnoszary, szary,
ciemnoszary, czarny, biały
(531) 29.01.14, 03.01.06, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 4 węgiel.
(111) 298245
(220) 2016 11 07
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec, PL.
(540) TANI OPAŁ EKOGROSZEK
(540)
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(210) 463599

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, jasnoszary, szary,
ciemnoszary, czarny, biały
(531) 03.04.02, 03.04.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 węgiel.
(111) 298248
(220) 2016 11 07
(210) 463602
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec, PL.
(540) TANI OPAŁ EKOGROSZEK WYSOKOENERGETYCZNY
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.01.14
(510), (511) 4 węgiel.
(111) 298246
(220) 2016 11 07
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec, PL.
(540) TANI OPAŁ KOKS
(540)

(210) 463600

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, jasnoszary, szary,
ciemnoszary, czarny, biały
(531) 03.07.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 węgiel.
(111) 298249
(220) 2016 11 07
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec, PL.
(540) TANI OPAŁ WĘGIEL ORZECH
(540)

(210) 463605

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoszary, ciemnoszary, czarny,
biały
(531) 03.04.07, 05.05.20, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 koks.
(111) 298247
(220) 2016 11 07
(210) 463601
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec, PL.
(540) TANI OPAŁ WĘGIEL ORZECH WYSOKOENERGETYCZNY

Kolor znaku: brązowy, jasnoszary, szary, ciemnoszary, biały
(531) 03.04.07, 03.04.26, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 węgiel.
(111) 298250
(151) 2017 04 05

(220) 2016 11 07
(441) 2016 12 19

(210) 463607

Nr 11/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 298253
(220) 2016 11 07
(210) 463610
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) KONTRAKT-OSH J. GUT, W. HAMAN, R. ZYCH SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) Grytviken Game
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], szkolenia biznesowe, szkolenia marketingowe, szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie
prowadzenia zespołów pracowniczych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych.

(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec, PL.
(540) TANI OPAŁ EKOGROSZEK PRO
(540)

(111) 298254
(220) 2016 11 07
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) TNK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TNK
(540)
Kolor znaku: jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny, biały
(531) 03.01.08, 03.01.26, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 węgiel.
(111) 298251
(220) 2016 11 07
(210) 463608
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) IDZIKOWSKI REMIGIUSZ REMOTRONIX, Szczecin, PL.
(540) RTX
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi reklamowe prowadzone
na rzecz osób trzecich, kojarzenie kontrahentów handlowych na zasadzie odbiorcy i dostawcy towarów, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi
prowadzenie sklepów i hurtowni tradycyjnych, dystrybucja towarów przez Internet, prowadzenie sklepu online za pośrednictwem
Internetu w zakresie: zestawów do monitoringu obiektów, kamer
zewnętrznych i wewnętrznych oraz akcesoriów do zabezpieczenia
pojazdów zwłaszcza: alarmów samochodowych i motocyklowych,
zamków do pojazdów, sterowników centralnego zamka, czujników
parkowania, systemów lokalizacji GPS, rejestratorów jazdy.
(111) 298252
(220) 2016 11 07
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec, PL.
(540) TANI OPAŁ MIAŁ WĘGLOWY
(540)

4101

(210) 463609

Kolor znaku: fioletowy, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny,
biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.07.08, 26.13.25
(510), (511) 4 węgiel.

(210) 463612

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, granatowy
(531) 07.01.08, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 pożyczki, usługi finansowe.
(111) 298255
(220) 2016 11 07
(210) 463614
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) La Vantil
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki
[chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, bokserki, botki, bryczesy, buty
narciarskie, buty sportowe, buty sportowe, buty sznurowane, buty
za kostkę, buty za kostkę, cholewki do obuwia, cholewki do obuwia,
chustki [apaszki]: cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki do butów, daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie luźne stroje, dzianina [odzież],
espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty],
futra [odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy
koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie],
kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich,
kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki,
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski
na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury,
mycki, piuski, nakrycia głowy, nakrycia głowy, napiętki do obuwia,
napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla
kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę, ornaty,
palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki
[odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podeszwy
butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki
gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki, podwiązki, pod-
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wiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające
pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice,
spódnico-spodenki, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry,
szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do spodni pod stopy, togi, turbany, walonki
[buty filcowe], woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież],
wyroby pończosznicze.

(111) 298256
(220) 2016 11 07
(210) 463615
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) FLUGARDIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe do ssania, środki na ból gardła.
(111) 298257
(220) 2016 11 07
(210) 463617
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) KASAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) mustafa
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso wołowe, wieprzowe, cielęce,
baranie, jagnięce, końskie, królicze, dziczyzna, drób, ryby, przetwory
z tych produktów, wędliny, kiełbasy, szynki, polędwice, bekon, ekstrakty mięsne, zupy, konserwy, konserwy mięsne, konserwy mięsno-warzywne, dania gotowe z mięsa i półprodukty mięsne, flaki, podroby, wyroby garmażeryjne, tłuszcze jadalne, smalec, żelatyna, mięso
suszone, konserwowane, mięso smażone, paczkowane, mięso świeże, wędzone, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich
jak mięso i wędliny, mięso wołowe, wieprzowe, cielęce, baranie, jagnięce, końskie, królicze, dziczyzna, drób, ryby, przetwory z tych produktów, wędliny, kiełbasy, szynki, polędwice, bekon, ekstrakty mięsne, zupy, konserwy, konserwy mięsne, konserwy mięsno-warzywne,
dania gotowe i półprodukty, flaki, podroby, wyroby garmażeryjne,
tłuszcze jadalne, smalec, żelatyna, mięso suszone, konserwowane,
mięso smażone, paczkowane, mięso świeże, wędzone 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) 298258
(220) 2016 11 07
(210) 463618
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) WOŁOSZYN KRZYSZTOF P.P.H.U. BEMAG, Gutowo Wielkie, PL.
(540) BEMAG www.bemag.pl
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny, żółty
(531) 03.01.15, 01.05.01, 01.05.08, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 bloczki notatnikowe, bloki do pisania, bloki do rysunku, bloki listowe, bloki papierowe, cyrkle, długopisy kolorowe, flamastry, flamastry zakreślacze, glina do modelowania, gumki do ścierania, klej biurowy, kredki do kolorowania, kredki ołówkowe, kredki
świecowe, książeczki do kolorowania, linijki, nalepki, notatniki, ołówki, pasta do modelowania, podkładki do papieru do pisania, podkładki na biurko, szkolne zeszyty, taśma klejąca, taśma klejąca pakowa, zestawy ołówków, zestawy piór i długopisów, zeszyty, 28 baseny
kąpielowe [zabawki], gry, gry karciane, gry planszowe, gry sportowe, gry towarzyskie, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, huśtawki
[zabawki], kolejki zabawki, kości do gry, leżaczki bujane (zabawki),
modele [zabawki], nadmuchiwane zabawki do basenu, piłki do gry,
pistolety [zabawki], pistolety na wodę [zabawki], pojazdy [zabawki], puzzle [zabawki], skrzynki i pudełka na zabawki, wielofunkcyjne
zabawki dla niemowląt, wrotki [zabawki], zabawki, zabawki bujane,
zabawki dmuchane, zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego,

Nr 11/2017

zabawki do piaskownicy, zabawki drewniane, zabawki mechaniczne [z tworzyw sztucznych], zabawki mówiące, zabawki muzyczne,
zabawki na kołkach napędzane pedałami, zabawki nakręcane, zabawki pluszowe, zabawki sprzedawane w formie zestawów, zabawki
w postaci puzzli, zabawki z tworzyw sztucznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej online w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej online w związku z drukami, usługi sprzedaży
detalicznej online w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej online w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej online w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej
online związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi
sprzedaży hurtowej online w związku z artykułami papierniczymi,
usługi sprzedaży hurtowej online w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej online w związku z zabawkami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami.

(111) 298259
(220) 2016 11 07
(210) 463619
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) HURTOWNIA ZABAWEK AWZ ZAREMBA, WOŁOSZYN
SPÓŁKA JAWNA, Gostyń, PL.
(540) AWZ Ale Wybór Zabawek
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, szary, żółty, różowy, czarny
(531) 03.02.01, 03.02.03, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 bloczki notatnikowe, bloki do pisania, bloki do rysunku, bloki listowe, bloki papierowe, cyrkle, długopisy kolorowe, flamastry, flamastry zakreślacze, glina do modelowania, gumki do ścierania, klej biurowy, kredki do kolorowania, kredki ołówkowe, kredki
świecowe, książeczki do kolorowania, linijki, nalepki, notatniki, ołówki, pasta do modelowania, podkładki do papieru do pisania, podkładki na biurko, szkolne zeszyty, taśma klejąca, taśma klejąca pakowa, zestawy ołówków, zestawy piór i długopisów, zeszyty, 28 baseny
kąpielowe [zabawki], gry, gry karciane, gry planszowe, gry sportowe, gry towarzyskie, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, huśtawki
[zabawki], kolejki zabawki, kości do gry, leżaczki bujane (zabawki),
modele [zabawki], nadmuchiwane zabawki do basenu, piłki do gry,
pistolety [zabawki], pistolety na wodę [zabawki], pojazdy [zabawki], puzzle [zabawki], skrzynki i pudełka na zabawki, wielofunkcyjne
zabawki dla niemowląt, wrotki [zabawki], zabawki, zabawki bujane,
zabawki dmuchane, zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego,
zabawki do piaskownicy, zabawki drewniane, zabawki mechaniczne [z tworzyw sztucznych], zabawki mówiące, zabawki muzyczne,
zabawki na kołkach napędzane pedałami, zabawki nakręcane, zabawki pluszowe, zabawki sprzedawane w formie zestawów, zabawki
w postaci puzzli, zabawki z tworzyw sztucznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej online w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej online w związku z drukami, usługi sprzedaży
detalicznej online w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej online w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej online w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej
online związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi
sprzedaży hurtowej online w związku z artykułami papierniczymi,
usługi sprzedaży hurtowej online w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej online w związku z zabawkami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usłu-

Nr 11/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

gi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami.

(111) 298260
(220) 2016 11 07
(210) 463625
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) RADZIKOWSKA EWA SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
DLA PSÓW I KOTÓW, Inowrocław, PL.
(540) Bejbi Bum
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy
(531) 02.07.01, 02.07.09, 02.07.10, 02.07.23, 26.01.04, 26.01.06,
27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna i promocja dla osób
trzecich następujących towarów: artykuły sportowe i gimnastyczne,
artykuły żywnościowe dla dzieci, aspiratory do nosa, bielizna, bielizna dla dzieci, butelki do karmienia niemowląt i dzieci, cążki do obcinania skórek i paznokci, chemia gospodarcza, chodziki, chusty
do noszenia niemowląt, wyroby dziewiarskie, elektroniczne nianie,
elementy zabezpieczające meble przed dostępem dzieci, foteliki samochodowe dla dzieci, gąbki toaletowe, gry, gryzaki dla ząbkujących
dzieci, grzechotki, huśtawki, kojce, kołdry, kołyski, konfekcja odzieżowa, kosmetyki dla dzieci, kosmetyczne patyczki z watą do celów
kosmetycznych, krzesełka do karmienia dzieci, książki, leżaki, łóżka
dziecięce, łyżwy, materace, maty do przewijania niemowląt, meble,
mydła, nakrycia głowy, napoje, nieelektryczne podgrzewacze do butelek dla niemowląt, niemetalowe pojemniki do pakowania, nocniki,
nosidełka do noszenia niemowląt na ciele, nosidełka do noszenia
niemowląt przez ramię, nożyczki, obuwie, odciągacze mleka z piersi, podkłady zapobiegające odleżynom, odzież, ubrania, odżywki, osłonki na sutki do użytku osobistego, pieluszki dla niemowląt,
pieluszki dziecięce (pieluchy), pilniczki, plecaki, plecaki do noszenia
niemowląt, podgrzewacze butelek dla dzieci i niemowląt, podkłady
poporodowe (sanitarne), poduszki, pościel, proszki i płyny do prania, przybory toaletowe, rowerki dziecięce, sanki, smoczki, smoczki
do butelek do karmienia, soki, stelaże na plecy do noszenia dzieci,
sterylizatory, szampony, szczoteczki i grzebienie do włosów, sztućce metalowe i z tworzyw sztucznych, środki sanitarne do celów
medycznych, termometry, termometry do użytku medycznego,
termosy, torby, torby na akcesoria do przewijania, tornistry, waciki
kosmetyczne, wagi kontrolne, wanienki, wózki, wózki dziecięce, wydawnictwa dla dzieci, wyprawki, zabawki, zabezpieczenia chroniące
dzieci przed urazami w wyniku kontaktu z elementami wyposażenia
wnętrz w tym osłony narożnikowe, zagłówki podróżne.
(111) 298261
(220) 2015 04 07
(210) 441130
(151) 2017 04 05
(441) 2015 07 20
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) FLEXOR
(510), (511) 5 dietetyczne substancje do celów medycznych, odżywki, mineralne dodatki do żywności, preparaty witaminowe.
(111) 298262
(220) 2015 08 24
(151) 2017 04 14
(441) 2015 11 23
(732) DULBAN KRZYSZTOF, Kraków, PL.
(540) YAMADO
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12

(210) 446245
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(510), (511) 11 urządzenia sanitarne mianowicie wanny, kabiny
prysznicowe, brodziki, bidety, umywalnie, pisuary, umywalki, armatura łazienkowa mieszająca i dystrybuująca, złączki rurowe i instalacje wodociągowe, krany, kurki i osprzęt kontrolny, prysznice
i armatura prysznicowa, wanny do łazienek i łaźni publicznych, armatura do umywalek, zlewów, wanien i bidetów, ręczne i automatyczne zawory kontrolne i mieszające do dostarczania wody, instalacje
sanitarne, centralnego ogrzewania, klimatyzacyjne i wentylacyjne,
rury i kształtki instalacyjne, przewody oraz armatura wodociągowa,
gazowa, c.o., klimatyzacyjna i wentylacyjna, zawory kanalizacyjne
mieszalnikowe do przewodów wodociągowych i termostatyczne zawory przelotowe oraz czerpalne do wody, baterie kranowe, baterie
do wanien, baterie do pryszniców, baterie do bidetów, filtry obudowy do wanien, miski klozetowe, kompakty-płuczki zespolone z miskami klozetowymi, w tym mocowane na zabudowanych stelażach,
dolnopłuki, płuki, płuczki klozetowe, automaty płuczące, sedesy,
zlewozmywaki, zlewy, termy gazowe i elektryczne, bojlery, kabiny
natryskowe, lampy elektryczne oraz akcesoria do lamp mianowicie
abażury, klosze, obudowy, osłony i reflektory, elementy grzejne,
grzejniki c.o., podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do wanien z hydromasażem, elektryczne suszarki do bielizny, ręczników, powietrza,
ciała, włosów i rąk, 21 nakrycia stołowe, małe przybory gospodarstwa domowego i stołowe, przedmioty ozdobne i artystyczne wykonane ze szkła, porcelany i materiałów porcelanopodobnych, wyroby
szklane do użytku domowego, talerze, miski, cukiernice, dzbanuszki
do śmietanki, filiżanki, dzbanki i kubki ze szkła, porcelany i fajansu,
szklanki, dzbanki do kawy, imbryki na herbatę, naczynia do utrzymywania ciepła, czajniki i dzbanki do kawy lub herbaty, podstawki pod
talerze i półmiski i tace.

(111) 298263
(220) 2015 09 11
(151) 2016 07 22
(441) 2015 12 21
(732) BLEJKAN SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, PL.
(540) GRPanel
(540)

(210) 446870

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 rury elastyczne niemetalowe, w tym panele (moduły)
o profilu kołowym i niekołowym do budowy i renowacji sieci kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych) i przemysłowych oraz studni rewizyjnych, 37 renowacja przewodów kanalizacyjnych, renowacja studni rewizyjnych.
(111) 298264
(220) 2015 12 07
(210) 450167
(151) 2017 04 13
(441) 2016 03 14
(732) LORENS ANTONI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWA, Kraków, PL.
(540) ff FILHARMONIA FUTURA
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.10, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, sukienki, koszulki,
płaszcze, T-shirty, swetry, szale, paski, spódnice, spodnie, majtki, bielizna damska i męska, czapki, bluzki, koszule, krawaty, kurtki, buty,
rękawiczki, skarpetki, 41 usługi artystów teatralnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, kompozycje muzyczne, filmowanie,
nagrania dźwiękowe, produkcja filmów, organizowanie spektakli,
organizowanie przyjęć, produkcja przedstawień teatralnych, usługi
orkiestry, pisanie scenariuszy, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, producenckie usługi muzyczne, realizacja spektakli, studia nagrań, telewizyjne programy rozrywkowe, studia filmowe .
(111) 298265
(220) 2016 04 15
(210) 454896
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
WE WROCŁAWIU, Wrocław, PL.
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(540) AUTO STOP RACE
(540)
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(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.06, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 25 stroje kąpielowe.
Kolor znaku: biały, czerwony, zielony
(531) 18.07.01, 26.04.05, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, 39 organizacja wycieczek, 41 organizacja wydarzeń rozrywkowych.
(111) 298266
(220) 2016 06 06
(210) 457470
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) MICHALSKI BARTOSZ INTER-KAS P.P.H.U., Poznań, PL.
(540) INTER-KAS
(510), (511) 7 maszyny do składania czcionek wykorzystywane
w drukarstwie, drukarskie maszyny, drukarskie prasy, etykieciarki,
formy-części maszyn, matryce drukarskie, podajniki papieru, urządzenia do rozprowadzania tuszu, tympany, maszyny do typografii,
typograficzne prasy, 9 automaty biletowe, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, czytniki-sprzęt przetwarzania
danych, dyski optyczne, elektryczne urządzenia pomiarowe, etykietki na towarach elektroniczne, interfejsy komputerowe, karty
magnetyczne kodowane, kasy rejestrujące, kodery magnetyczne,
kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, drukarki do komputerów, komputery
przenośne, maszyny księgujące, maszyny sprzedające automatyczne, maszyny sumujące, przyrządy miernicze, miary, mierniki czasu
naświetlania-światłomierze, mikroprocesory, modemy, monitory
ekranowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy
komputerowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, napędy dysków do komputera, magnetyczne nośniki informacji, odbiorniki
audio i wideo, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe,
płytki krzemowe [obwody scalone] półprzewodnikowe, procesory
tekstu, procesory-centralne jednostki przetwarzania, przekaźniki
elektryczne, przyrządy pomiarowe, skanery, sprawdziany-wzorniki,
totalizatory, transformatory elektryczne, translatory elektroniczne
kieszonkowe, tranzystory, urządzenia do fakturowania, urządzenia
do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów
elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do ważenia, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia
i przyrządy optyczne, urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia zawierające wizjery optyczne, wagi, wagi do listów, wagi laboratoryjne
wysokiej dokładności, wielofunkcyjne bankomaty, wskaźniki ilości,
wyroby optyczne, zegary kontrolne, 16 cyfry-czcionki drukarskie,
czcionki drukarskie, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub
zabezpieczania w transporcie, futerały na matryce, kalka maszynowa, matryce, matryce do druku ręcznego, nalepki, naklejki, niszczarki
dokumentów do użytku biurowego, odciskarki do kart kredytowych,
nieelektryczne okładki na czeki, papier do maszyn rejestrujących,
przebitki, przezrocza, rolki do taśm barwiących, spinacze do banknotów, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, taśmy do maszyn
do pisania, taśmy lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych,
urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, aparaty do wykonywania winiet, zszywacze, zszywki biurowe.
(111) 298267
(220) 2016 06 08
(210) 457595
(151) 2017 01 26
(441) 2016 08 16
(732) KOSMULSKA-MUSIAŁ AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) isola di aggio MILANO

(111) 298268
(220) 2016 09 22
(210) 461846
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA, Czaniec, PL.
(540) MIAMOR
(510), (511) 25 bielizna, odzież, bielizna damska, kostiumy kąpielowe, wyroby pończosznicze, sukienki, nakrycia głowy.
(111) 298269
(220) 2016 09 22
(210) 461847
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 07
(732) AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA, Czaniec, PL.
(540) INTENSA
(510), (511) 25 bielizna, odzież, bielizna damska, kostiumy kąpielowe, wyroby pończosznicze, sukienki, nakrycia głowy.
(111) 298270
(220) 2016 09 22
(210) 461849
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 07
(732) AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA, Czaniec, PL.
(540) KISSELENT
(510), (511) 25 bielizna, odzież, bielizna damska, kostiumy kąpielowe, wyroby pończosznicze, sukienki, nakrycia głowy.
(111) 298271
(220) 2015 04 07
(210) 441139
(151) 2017 05 11
(441) 2015 07 20
(732) MRÓZ TOMASZ, ZAJKOWSKI ARTUR VIEWPRO SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) Sesja Party
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, pomarańczowy, biały
(531) 09.03.01, 09.03.13, 26.01.10, 26.01.12, 26.11.03, 26.11.12,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, urządzenia do nagrywania,
przesyłania, przetwarzania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów,
zwłaszcza urządzenia do zapisywania, odtwarzania, przekazywania
informacji, dźwięku, obrazu, dźwięku i obrazu, także poprzez sieci komunikacyjne, osprzęt i akcesoria do tych urządzeń, publikacje
elektroniczne, oprogramowanie, także w sieciach komunikacyjnych,
w tym w Internecie, automaty fotograficzne, magnetyczne nośniki
danych, nagrane dyski, płyty DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, osprzęt do przetwarzania danych, programy komputerowe, urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 16 fotografia, kalendarze, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia i maszyny do powielania, 35 usługi
sprzedaży dla osób trzecich w internetowym sklepie zawierającym
bazę zdjęć lub informacji, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, fotokopiowanie, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach
komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 41 wypożyczanie aparatów i sprzętu fotograficznego i kinematograficznego, usługi i doradztwo w zakresie studia
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fotograficznego, usługi wynajmowania studia fotograficznego, organizowanie produkcji fotograficznej, doradztwo w zakresie studia
fotograficznego, wypożyczanie dekoracji scenicznych i teatralnych,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, organizowanie imprez okolicznościowych, imprez artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, usługi komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów
reklamowych, usługi związane z obrazami cyfrowymi, nagrywanie
i obróbka obrazów cyfrowych.

(732) OSTROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) EMERALD OSTROWIA
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, nabiał, wyroby z mleka,
sery, twaróg, ser wiejski, serek homogenizowany, sery pleśniowe,
serwatka, desery mleczne, jogurty, kefiry, mleko w proszku, mleko
zagęszczone, maślanka, napoje mleczne, śmietana, margaryna, koncentrat białek serwatkowych, jaja, oleje i tłuszcze jadalne.

(111) 298272
(220) 2016 12 05
(210) 464751
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 13
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) fenomen c
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony
dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające,
szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki
[kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia zębów,
żele do wybielania zębów, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo-perfumeria, olejki
eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty-środki przeciwpotne, balsamy inne niż
do celów medycznych, barwniki-środki chemiczne do ożywiania
kolorów do użytku domowego-pranie, bazy do perfum kwiatowych,
saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty
do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby
do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów
kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko
oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri-mieszanki zapachowe, preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wybielacze-odbarwiacze do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych.

(111) 298275
(220) 2017 02 13
(210) 467475
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) HURTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, PL.
(540) eKLIK
(540)

(111) 298273
(220) 2016 12 30
(210) 465840
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) OSTROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) GOLDEN OSTROWIA
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, nabiał, wyroby z mleka,
sery, twaróg, ser wiejski, serek homogenizowany, sery pleśniowe,
serwatka, desery mleczne, jogurty, kefiry, mleko w proszku, mleko
zagęszczone, maślanka, napoje mleczne, śmietana, margaryna, koncentrat białek serwatkowych, jaja, oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 298274
(151) 2017 05 16

(220) 2016 12 30
(441) 2017 01 30

(210) 465841

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, baterie słoneczne, przewody telefoniczne, kable do transmisji danych, ogniwa elektryczne, kable łączące telefon komórkowy z komputerem, kable USB,
słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawkowe, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowe, urządzenia do ładowania akumulatorów i baterii (ładowarki), zasilacze, ładowarki samochodowe, ładowarki sieciowe, porty podczerwieni, porty
komunikacji bezprzewodowej, anteny, anteny i baterie do telefonów
komórkowych, obudowy kolorowe, obudowy, uchwyty i pokrowce
do telefonów komórkowych, klawiatury do telefonów komórkowych,
futerały na telefony komórkowe, kabury na telefony komórkowe, etui
na telefony komórkowe, karty startowe i uzupełniające do telefonów
komórkowych, karty sim, kamery internetowe, głośniki, urządzenia
do przetwarzania informacji, złącza antenowe, złącza dopasowujące
elektryczne, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, zestawy słuchawkowe oraz urządzenia do odtwarzania
plików mp3 i mp4, pamięci komputerowe, uchwyty do urządzeń mobilnych GSM, PDA i GPS, futerały do przenoszenia telefonów komórkowych, uchwyty do palmtopów, uchwyty samochodowe do telefonów
komórkowych, telefoniczne podstawki na biurko, mikrofony, słuchawki, akcesoria do telefonów przenośnych w postaci uchwytów do telefonów umożliwiających rozmowę bez trzymania słuchawki, słuchawki
z telefonem, mikrofony i głośniki do telefonów przenośnych, przyrządy nawigacyjne, 14 breloczki (biżuteria), breloczki do kluczy ozdobne,
26 smycze reklamowe.
(111) 298276
(220) 2017 03 27
(210) 469504
(151) 2017 08 29
(441) 2017 05 08
(732) MONDEX ANNA I JERZY AFFEK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, PL.
(540) M MONDEX Since 1986
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 27.07.13
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu, sklepu internetowego,
sklepu wysyłkowego i hurtowni wielobranżowej w zakresie sprzedaży następujących towarów: sprzęt gospodarstwa domowego w tym:
naczynia, naczynia żaroodporne, naczynia do zapiekania, naczynia
do gotowania, naczynia ze szkła, naczynia do kuchenek mikrofalowych, naczynia obiadowe z porcelany, miednice, kubki, szklanki, szklaneczki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, filiżanki i kubki,
talerze, zastawy stołowe, doniczki, koszyki piknikowe z naczyniami,
łyżki, widelce, noże, łyżki do lodów, maty pod naczynia, podstawki
stołowe pod naczynia, patelnie, patelnie typu wok, patelnie do smażenia naleśników, patelnie grillowe wykonane z kamieni szlachetnych,
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czajniki nieelektryczne, czajniki elektryczne, czajniki z gwizdkiem,
czajniki do herbaty, garnki i rondle kuchenne, garnki ciśnieniowe,
garnki ceramiczne, podstawki pod garnki, talerze, talerze pamiątkowe, talerze dekoracyjne, otwieracze do butelek, figurki szklane, figurki
ceramiczne, figurki z porcelany, statuetki, pojemniki kuchenne, fiolki
szklane, pojemniki na kwiaty, deski do krojenia, pojemniki na chleb,
pojemniki na lód, tace, półmiski, dzbanki, słoiki, cukiernice, świeczniki,
wazony, zastawy stołowe, tekstylia w tym: obrusy, ceraty, pościel, koce,
ręczniki, narzuty na łóżka, prześcieradła, kołdry, poszwy na kołdry, poszwy na poduszki, ścierki, fartuchy, rękawice, zasłony, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, wyroby pończosznicze, ubrania sportowe, torby, torebki, walizy, torby na sprzęt sportowy, paski, krawaty, odzież ze skóry
i imitacji skóry, portfele portmonetki, parasolki, kosmetyki, wyroby
perfumeryjne, środki do prania i czyszczenia, chemia gospodarcza,
meble, meble ogrodowe, meble biurowe, meble łazienkowe, artykuły
wyposażenia wnętrz w tym: lampy, abażury, ramki, latarnie, lampiony,
świeczniki, świece, zawieszki, sztuczne kwiaty, kominki na olejki, lustra,
obrazy, skarbonki, pudełka, skrzynie, zegary, wyroby papiernicze, serwety i serwetki papierowe, obrusy papierowe, kartki okolicznościowe,
reprodukcje, plakaty, torby na prezenty, biżuteria, zegarki, biżuteria
z metali szlachetnych, zastawy stołowe i sztućce z metali szlachetnych,
materiały piśmienne, pióra, długopisy, ołówki, kredki farby materiały
dla artystów.

(111) 298277
(220) 2016 09 22
(210) 461850
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 07
(732) AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA, Czaniec, PL.
(540) EMPERITA
(510), (511) 25 bielizna, odzież, bielizna damska, kostiumy kąpielowe, wyroby pończosznicze, sukienki, nakrycia głowy.
(111) 298278
(220) 2016 09 22
(151) 2017 03 10
(441) 2016 11 07
(732) AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA, Czaniec, PL.
(540) BONDY
(510), (511) 25 bielizna damska.
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(111) 298282
(220) 2012 12 24
(210) 408663
(151) 2017 05 26
(441) 2013 04 15
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) cetix
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do czyszczenia zębów,
maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, środki odkażające, 29 środki
dietetyczne, produkty uzupełniające dietę, żywność dietetyczna,
produkty zawierające witaminy i/lub minerały, substancje roślinne,
środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego-wszystkie wymienione towary na bazie produktów zawartych w tej klasie, przeznaczone do innych celów niż farmaceutyczny lub leczniczy lub zdrowotny, na bazie białka.
(111) 298283
(220) 2013 09 12
(151) 2017 05 05
(441) 2013 12 23
(732) PATOCKI KRZYSZTOF, Garwolin, PL.
(540) HUMAN
(540)

(210) 418887

(210) 461851

(111) 298279
(220) 2016 09 22
(210) 461854
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA, Czaniec, PL.
(540) AURORIA
(510), (511) 25 bielizna, odzież, bielizna damska, kostiumy kąpielowe, wyroby pończosznicze, sukienki, nakrycia głowy.
(111) 298280
(220) 2016 09 22
(210) 461855
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA, Czaniec, PL.
(540) SECRED
(510), (511) 25 bielizna, odzież, bielizna damska, kostiumy kąpielowe, wyroby pończosznicze, sukienki, nakrycia głowy.
(111) 298281
(220) 2009 05 06
(210) 355509
(151) 2017 05 19
(441) 2009 08 17
(732) PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsk Podlaski, PL.
(540) ANCIENT TECHNOLOGY Bimber VODKA
(540)

(531) 05.07.02, 05.07.03, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.04.02,
26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 02.09.04, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, w tym płyty CD i DVD, kasety video, płyty
fonograficzne, taśmy magnetyczne, 16 wydawnictwa literackie,
wydawnictwa książkowe, wydawnictwa reklamowe, plakaty, fotografie-wszystkie wyżej wymienione towary zawarte w tej klasie,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepach,
hurtowniach i Internecie, w szczególności filmy, nagrania video, programy telewizyjne, usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania
działalnością kulturalno-artystyczną, usługi agencji reklamowo-promocyjnej, wynajmowanie miejsca i czasu na umieszczenie, ogłoszeń
lub reklam w środkach masowego przekazu i w Internecie, usługi
w zakresie impresariatów, 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi imprez artystycznych, informacji o imprezach artystycznych,
komponowania utworów muzycznych, organizowania koncertów,
usługi w zakresie wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie produkcji filmów fabularnych, nagrań video, programów telewizyjnych, usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi w zakresie
organizowania spektakli i widowisk, z dziedziny kultury i rozrywki
telewizyjnej i radiowej, usługi wydawnicze, prowadzenie studia nagrań, wykonywanie koncertów rozrywkowych, reprodukcja zapisanych nośników informacji.
(111) 298284
(220) 2011 07 21
(210) 388094
(151) 2017 05 17
(441) 2011 10 24
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) ATLAS FACHOWCA
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne
przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia,
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oprogramowanie i wydawnictwa elektroniczne, 16 papier, tektura
i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne,
kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie,
matryce, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa
analiza i badanie usług, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania, usługi prawne.

(111) 298285
(220) 2011 07 21
(210) 388097
(151) 2017 05 17
(441) 2011 10 24
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) ATLAS fachowca
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne
przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia,
oprogramowanie i wydawnictwa elektroniczne, 16 papier, tektura
i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne,
kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie,
matryce, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa
analiza i badanie usług, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania, usługi prawne.
(111) 298286
(220) 2011 08 30
(210) 389606
(151) 2017 05 16
(441) 2011 12 05
(732) EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) AFTER PARTY
(510), (511) 16 artykuły i materiały piśmienne zawarte w tej klasie, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier, wyroby z papieru i tektury
zawarte w tej klasie, książki, czasopisma, gazety, dzienniki, periodyki,
afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, kalendarze, katalogi, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty,
prospekty, plany, publikacje, rysunki, skorowidze, skoroszyty na dokumenty, zakładki do książek, podpórki do utrzymywania książek
w pozycji pionowej, koperty, bilety i kupony papierowe, kartki okolicznościowe, materiały instruktażowe i do nauczania z wyjątkiem
aparatów, materiały introligatorskie, artykuły malarskie zawarte w tej
klasie, materiały z papieru na przyjęcia, w tym papier do pakowania
prezentów, druki zaproszeń, papierowe ozdoby, 35 usługi badania
rynku i opinii społecznej, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów
handlowych, prenumerata gazet, czasopism na rzecz osób trzecich,
organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, usługi agencji informacji handlowej, usługi w zakresie
zarządzania centrum informacyjnym, usługi rejestracji, transkrypcji,
składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej
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przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych,
poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, pozyskiwanie i systematyzowanie danych do komputerowych baz danych,
powielanie dokumentów, 38 agencje informacyjne, usługi transmisji
danych i wiadomości, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, internetowy serwis informacyjny, poczta
elektroniczna, przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, 39 dystrybucja prasy, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, publikowanie książek,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi tworzenia publikacji
multimedialnych i internetowych, 42 przygotowywanie serwisów
internetowych, administrowanie stronami internetowymi, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, umożliwianie
wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie stron
internetowych w celu dostępu i pozyskiwania informacji w zakresie
higieny, pielęgnacji i troski o zdrowie i urodę, opieki medycznej oraz
legislacji, usługi związane z projektowaniem graficznym.

(111) 298287
(220) 2012 05 15
(210) 400417
(151) 2017 05 04
(441) 2012 08 27
(732) SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Rychtal, PL.
(540) MEBLE NOVA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli i przedmiotów
wystroju wnętrz, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem
internetu mebli i przedmiotów wystroju wnętrz, usługi informacji
handlowej dotyczącej mebli i przedmiotów wystroju wnętrz, organizowanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności gospodarczej..
(111) 298288
(220) 2012 05 17
(210) 400529
(151) 2017 03 27
(441) 2012 08 27
(732) WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, PL.
(540) Africa Z O
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, czarny
(531) 03.06.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, ciastka, herbatniki, wyroby czekoladowe.
(111) 298289
(220) 2013 09 27
(210) 419561
(151) 2016 12 16
(441) 2014 01 07
(732) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) simply sweet
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(510), (511) 21 cukiernice, łopatki do ciast, formy jako przybory kuchenne, foremki do lodów, foremki do ciast, filiżanki, kubki, naczynia, ze szkła lub tworzyw sztucznych dla gospodarstwa domowego,
patery, przybory kuchenne nieelektryczne, 29 grzyby, jaja, mięso,
migdały, orzechy, owoce, owoce morza, ryby, warzywa-wszystkie
wymienione towary mrożone, chłodzone, apertyzowane, konserwowane lub suszone, również w postaci przetworzonej, przyrządzonej
i/lub w postaci mieszanek: chipsy, chrupki, dżemy, galaretki, koncentraty, masa jajowa, mleko, napoje mleczne lub na bazie mleka,
produkty mleczne, sery, śmietana i bita śmietana, tłuszcze: frytury,
margaryna, masło, oleje, oliwa, smalec, 30 aromaty do ciast, biszkopty, bułki, ciasta, chleby, cukier, cukierki, czekolada, drożdże, galaretki owocowe, herbata, kakao, kasza, kawa, keczup, knedle, kopytka,
lody, lukier do ciast, majonez, makarony, mąka, miód, mięso zapiekane w cieście, migdały, mrożony jogurt, muesli, musy, napoje na bazie
czekolady, kakao, kawy, z mlekiem lub bez, ozdoby do ciast jadalne,
pierogi, pizze, placki, płatki, płatki śniadaniowe, proszki do pieczenia, przyprawy korzenne, puddingi, pyzy, ryż, słodycze, sosy do mięsa, sosy do polewania deserów, sosy sałatkowe, sushi, wyroby cukiernicze i piekarnicze: tarty, tortille, zapiekanki, żywność na bazie
mąki, 32 napoje bezalkoholowe, nektary owocowe, soki owocowe
i warzywne, 35 usługi: agencji informacji handlowej, badanie rynku, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie pokazów
towarów, organizowanie prezentacji produktów w mediach, usługi
reklamy i reklama za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni reklamowych, wyszukiwanie informacji dla
osób trzecich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów branży
gastronomicznej i spożywczej, pozwalające wygodnie je oglądać
i kupować w hurtowniach i sklepach oraz oferowanie tych towarów
za pośrednictwem Internetu, 39 usługi dostarczania towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja
paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie towarów, przewóz
samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, usługi kurierskie,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni, restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.

(111) 298290
(220) 2012 06 01
(151) 2017 04 26
(441) 2012 09 10
(732) WYSPY PIĘKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) WYSPY PIĘKNA
(540)

(210) 401165

(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.07.25, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu do celów kosmetycznych i medycznych, 41 organizacja i prowadzenie kursów
i szkoleń.
(111) 298291
(220) 2012 06 26
(210) 402009
(151) 2017 05 17
(441) 2012 10 08
(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Bank BGŻ Dobrze służy ludziom
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 02.01.25, 04.05.02, 04.05.03, 24.15.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery
i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane na nośnikach
magnetycznych i optycznych m.in. na taśmach, dyskach, dyskiet-
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kach, programy komputerowe, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych, karty kodowane magnetycznie
do przechowywania danych, elektroniczne wielofunkcyjne karty
do usług finansowych, karty płatnicze/obciążeniowe, karty bankomatowe, elektroniczne karty czekowe, karty kredytowe, karty debetowe, urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia i przeliczania
oraz przetwarzania osobistych danych, elektroniczne karty ATM,
karty dostępowe, zintegrowane karty chipowe oraz systemy dla
ich wspomagania, urządzenia ATM, czytniki kart, oprogramowanie
komputerowe do przeprowadzania usług finansowych i bankowych,
usług zarządzania kontami bankowymi, usług płatniczych, analiz finansowych i raportów finansowych, usług zarządzania finansowego
i usług informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie danych
dotyczących bankowości i finansów, publikacje, nowości, magazyny,
periodyki, broszury i ulotki-wszystkie w postaci elektronicznej zapisane na nośnikach magnetycznych lub optycznych, 16 papier, artykuły papierowe, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, ulotki o tematyce
finansowej, książeczki informacyjne, karty z tworzyw sztucznych
nie zawarte w innych klasach, karty foliowane z drukiem nie zawarte
w innych klasach, broszury o tematyce finansowej, zaproszenia papierowe, terminarze, 35 usługi: prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg, przygotowywania list płac, wycen gospodarczych, badania
rynku i doradztwa biznesowego, reklamy, promocji oraz informacji
na tych polach, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, takich jak: ulotki, prospekty, materiały drukowane i próbki,
publikowania materiałów reklamowych, informacji handlowej i gospodarczej świadczonych on-line z komputerowej bazy danych, sieci
komputerowej, globalnej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w Internecie, zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kompilacji
katalogów, list adresowych, ogłoszeń reklamowych dla publikowania w globalnych sieciach komputerowych lub w Internecie, przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy towarów i usług, administrowania biznesem w celu przeprowadzania
sprzedaży poprzez Internet, planowania biznesowego, analiz rynkowych i badania rynku, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania danych, biznesowe odnoszące się do sponsorowania, doradztwa,
konsultacji i informowania dotyczące wszystkich w/w usług, 36 usługi: analiz finansowych, bankowe, bankowe z dostępem bezpośrednim, banków oszczędnościowych, maklerskie w zakresie finansów,
maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania
finansowego, finansowe w związku z likwidacją przedsiębiorstw,
operacji związane z finansami: bankowymi, wekslowymi, dyskontowymi, eurowalutowymi, gospodarczymi, księgowymi, otwartego
rynku, gotówkowymi, zamknięcia roku obrotowego, emisyjnymi, inwestowania kapitałowego, zbierania funduszy na cele dobroczynne,
weryfikacji czeków, operacji rozrachunkowych, doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredytowania ratalnego, wydawania kart
kredytowych, obsługi kart kredytowych, obsługi kart debetowych,
lokat kapitałowych, emisji bonów wartościowych, czeków podróżnych, depozytowania przedmiotów wartościowych, wycen finansowych, ubezpieczeniowe, w tym ubezpieczeń na życie, bankowości,
wycen nieruchomości, wymiany pieniędzy, pośrednictwa w obrocie
bankowym, powiernicze, informacji finansowej, ubezpieczeniowej,
zarządzania finansowego majątkiem, sporządzania ekspertyz dla
celów fiskalnych, obsługi funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, transferu elektronicznego środków finansowych, udzielania
gwarancji finansowych, zawierania umów kredytowych, leasingu finansowego, pożyczkowe pod zastaw, obsługi pożyczek pod zastaw
hipoteczny, finansowania pożyczek, prowadzenia kas oszczędnościowych, wyceny nieruchomości, tworzenia funduszy wzajemnych,
świadczeń emerytalnych, sponsorowania finansowego, w zakresie
depozytów sejfowych, wyceny i obrotu numizmatami, wszystkie
wymienione usługi świadczone także on-line, 41 usługi: edukacyjne
i szkoleniowe, publikacji elektronicznej on-line, aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów, konferencji i wystaw, edukacji i treningu
w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów drukowanych, periodyków, magazynów, broszur i ulotek oraz innych tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej
i inwestycji, doradztwa, konsultacji i informacyjne w zakresie ww.
usług, organizacji wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizacji imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych.
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(111) 298292
(220) 2012 06 26
(210) 402011
(151) 2017 05 17
(441) 2012 10 08
(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BANK BGŻ DOBRZE SŁUŻY LUDZIOM
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery i sprzęt
peryferyjny do komputerów, dane zapisane na nośnikach magnetycznych i optycznych m.in. na taśmach, dyskach, dyskietkach, programy
komputerowe, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, karty kodowane magnetycznie do przechowywania
danych, elektroniczne wielofunkcyjne karty do usług finansowych,
karty płatnicze/obciążeniowe, karty bankomatowe, elektroniczne
karty czekowe, karty kredytowe, karty debetowe, urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia i przeliczania oraz przetwarzania osobistych
danych, elektroniczne karty ATM, karty dostępowe, zintegrowane
karty chipowe oraz systemy dla ich wspomagania, urządzenia ATM,
czytniki kart, oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania
usług finansowych i bankowych, usług zarządzania kontami bankowymi, usług płatniczych, analiz finansowych i raportów finansowych,
usług zarządzania finansowego i usług informacyjnych dotyczących
bankowości i finansów, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie danych dotyczących bankowości i finansów, publikacje, nowości, magazyny, periodyki, broszury i ulotki-wszystkie
w postaci elektronicznej zapisane na nośnikach magnetycznych lub
optycznych, 16 papier, artykuły papierowe, druki, materiały biurowe,
gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, ulotki o tematyce finansowej, książeczki informacyjne, karty
z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach, karty foliowane
z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury o tematyce finansowej, zaproszenia papierowe, terminarze, 35 usługi: prowadzenia
rachunków, prowadzenia ksiąg, przygotowywania list płac, wycen gospodarczych, badania rynku i doradztwa biznesowego, reklamy, promocji oraz informacji na tych polach, dystrybucji i rozpowszechniania
materiałów reklamowych, takich jak: ulotki, prospekty, materiały drukowane i próbki, publikowania materiałów reklamowych, informacji
handlowej i gospodarczej świadczonych on-line z komputerowej bazy
danych, sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w Internecie, zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego,
kompilacji katalogów, list adresowych, ogłoszeń reklamowych dla
publikowania w globalnych sieciach komputerowych lub w Internecie,
przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy
towarów i usług, administrowania biznesem w celu przeprowadzania
sprzedaży poprzez Internet, planowania biznesowego, analiz rynkowych i badania rynku, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania danych, biznesowe odnoszące się do sponsorowania, doradztwa,
konsultacji i informowania dotyczące wszystkich w/w usług, 36 usługi:
analiz finansowych, bankowe, bankowe z dostępem bezpośrednim,
banków oszczędnościowych, maklerskie w zakresie finansów, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania finansowego,
finansowe w związku z likwidacją przedsiębiorstw, operacji związane
z finansami: bankowymi, wekslowymi, dyskontowymi, eurowalutowymi, gospodarczymi, księgowymi, otwartego rynku, gotówkowymi,
zamknięcia roku obrotowego, emisyjnymi, inwestowania kapitałowego, zbierania funduszy na cele dobroczynne, weryfikacji czeków,
operacji rozrachunkowych, doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania,
kredytowania ratalnego, wydawania kart kredytowych, obsługi kart
kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat kapitałowych, emisji
bonów wartościowych, czeków podróżnych, depozytowania przedmiotów wartościowych, wycen finansowych, ubezpieczeniowe, w tym
ubezpieczeń na życie, bankowości, wycen nieruchomości, wymiany
pieniędzy, pośrednictwa w obrocie bankowym, powiernicze, informacji finansowej, ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem, sporządzania ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługi funduszy
inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, transferu elektronicznego
środków finansowych, udzielania gwarancji finansowych, zawierania
umów kredytowych, leasingu finansowego, pożyczkowe pod zastaw,
obsługi pożyczek pod zastaw hipoteczny, finansowania pożyczek,
prowadzenia kas oszczędnościowych, wyceny nieruchomości, tworzenia funduszy wzajemnych, świadczeń emerytalnych, sponsorowania
finansowego, w zakresie depozytów sejfowych, wyceny i obrotu numizmatami, wszystkie wymienione usługi świadczone także on-line,
41 usługi: edukacyjne i szkoleniowe, publikacji elektronicznej on-line,
aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów, konferencji i wystaw,
edukacji i treningu w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń,
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działalności gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów
drukowanych, periodyków, magazynów, broszur i ulotek oraz innych
tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności
gospodarczej i inwestycji, doradztwa, konsultacji i informacyjne w zakresie ww. usług, organizacji wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacji imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych.

(111) 298293
(220) 2012 07 18
(210) 403066
(151) 2017 05 16
(441) 2012 10 22
(732) VELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) ACCenT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aparaty do rejestrowania czasu dla rowerzystów i motorowerzystów, baterie elektryczne, dzwonki, liczniki, obrotomierze,
prędkościomierze do pojazdów, aparatura do przetwarzania informacji, urządzenia do interkomunikacji, kaski ochronne, kompasy,
urządzenia elektryczne do kontroli i sygnalizacji, latarki, urządzenia
do nawigacji, okulary słoneczne, okulary ochronne przed olśnieniem, 12 rowery i motorowery oraz ich części, wyposażenie, części
zamienne i akcesoria do rowerów, krzesełka bezpieczne dla dzieci,
koszyki do rowerów, pompki do rowerów, wózki rowerowe, silniki
do rowerów, stojaki rowerowe, wózki, zestawy do reperacji dętek, narzędzia do naprawy rowerów, bidony do rowerów, światła do rowerów, zamknięcia do rowerów, 18 plecaki sportowe, w tym rowerowe,
torby i torebki mocowane do rowerów, 25 odzież sportowa w tym
ubiory kolarskie, obuwie sportowe w tym buty kolarskie, nakrycia
głowy, ochraniacze łokci i kolan, rękawice.
(111) 298294
(220) 2012 07 18
(210) 403067
(151) 2017 05 16
(441) 2012 10 22
(732) VELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) ACCenT
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 aparaty do rejestrowania czasu dla rowerzystów i motorowerzystów, baterie elektryczne, dzwonki, liczniki, obrotomierze,
prędkościomierze do pojazdów, aparatura do przetwarzania informacji, urządzenia do interkomunikacji, kaski ochronne, kompasy,
urządzenia elektryczne do kontroli i sygnalizacji, latarki, urządzenia
do nawigacji, okulary słoneczne, okulary ochronne przed olśnieniem, 12 rowery i motorowery oraz ich części, wyposażenie, części
zamienne i akcesoria do rowerów, krzesełka bezpieczne dla dzieci,
koszyki do rowerów, pompki do rowerów, wózki rowerowe, silniki
do rowerów, stojaki rowerowe, wózki, zestawy do reperacji dętek, narzędzia do naprawy rowerów, bidony do rowerów, światła do rowerów, zamknięcia do rowerów, 18 plecaki sportowe, w tym rowerowe,
torby i torebki mocowane do rowerów, 25 odzież sportowa w tym
ubiory kolarskie, obuwie sportowe w tym buty kolarskie, nakrycia
głowy, ochraniacze łokci i kolan, rękawice.
(111) 298295
(220) 2012 12 28
(210) 408746
(151) 2017 05 23
(441) 2013 04 15
(732) CAPITAL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrołęka, PL.
(540) % Kredyt OK
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 24.15.01, 24.17.05, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi pożyczkowe, udzielanie pożyczek krótkoterminowych.

(111) 298296
(220) 2012 12 28
(210) 408747
(151) 2017 05 23
(441) 2013 04 15
(732) CAPITAL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrołęka, PL.
(540) % Kredyt OK
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 24.15.01, 24.17.05, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi pożyczkowe, udzielanie pożyczek krótkoterminowych.
(111) 298297
(220) 2014 04 17
(210) 427671
(151) 2017 05 12
(441) 2014 08 04
(732) TICHORUK JUSTYNA ICASE, Łódź, PL.
(540) icase
(510), (511) 9 obudowy, opakowania, etui, pokrowce, futerały oraz
uchwyty, przeznaczone do telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, aparatów fotograficznych, czytników, nawigacji i innych przenośnych urządzeń elektronicznych zawartych w tej klasie, ładowarki,
baterie, przewody elektryczne, słuchawki, przenośne urządzenia odtwarzające, przenośne urządzenia nagrywające, pendrajwy (pamięci
komputerowe).
(111) 298298
(220) 2013 10 23
(210) 420679
(151) 2017 04 27
(441) 2014 02 03
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) BOXPARK
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 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, 45 usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób: tj. usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości,
usługi pogrzebowe, biura rzeczy znalezionych, usługi nawiązywania
kontaktów, pisanie prywatnych listów, opieka nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie lobbingu politycznego, usługi w zakresie
przypominania, usługi eskorty, usługi ślubne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 298299
(220) 2014 03 14
(210) 426072
(151) 2017 05 25
(441) 2014 06 23
(732) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) VISTULA
(510), (511) 6 stopy metali nieszlachetnych, 14 wyroby jubilerskie,
metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych i pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich odzieży i wyrobów jubilerskich pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, emisja bonów wartościowych, agencje
ściągające należności, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czynszów, ubezpieczenia, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena kosztów naprawy, wycena
zbiorów numizmatycznych, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], zarządzanie majątkiem nieruchomym.
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(111) 298300
(220) 2014 04 09
(210) 427313
(151) 2016 12 21
(441) 2014 07 21
(732) JEZIUK ROBERT ADRO BHP, Gdynia, PL.
(540) STEEL WORLD
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe przenośne, płyty konstrukcyjne metalowe, metalowe przewody instalacyjne: przewody ciśnieniowe metalowe, przewody wodociągowe
metalowe, metalowe przewody do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, liny metalowe, budowlane materiały metalowe,
drobne wyroby ślusarskie, metalowe: ogrodzenia, bramy, drzwi,
klapy okrętowe, uchwyty metalowe, poręcze metalowe, metalowe
wyposażenie statków: belki, blacha (płyty, arkusze), dławice, dławiki, dysze, druty, haki, kątowniki, kołki, kołnierze, kratownice, łańcuchy, nakrętki, nity, maszty, pierścienie pręty, rury, słupy, sprężyny,
sworznie, szyny zbiorniki pomp, zbiorniki wyrównawcze i zapasowe,
podstawy obudowy pomp, bloki hydrauliczne zaworów, wsporniki,
nakrętki i zaciski wału steru, obudowy, okucia, osłony do rur, pierścienie dystansowe i oporowe, pierścienie tłoka, płyty konstrukcyjne
adaptacyjne, pojemniki, pokrywy do włazów, pomosty prefabrykowane, schody pokładowe (stopnie i obudowy), metalowe rurociągi,
zasuwy metalowe, zawory metalowe, złączki metalowe, złącza metalowe, 12 barki, jachty, łodzie, statki, kadłuby statków, promy, szalupy,
pochylnie do statków, iluminatory do statków, kominy do statków,
ożebrowania do statków-wręgi i ramy wręgowe statków, urządzenia sterowe do statków, urządzenia uwalniające do statków, maszty
do łodzi, stery, urządzenia sterowe i zwalniające do statków, śruby
okrętowe, śruby napędowe, 37 usługi stoczniowe, budowa, instalowanie, konserwacja i remonty: jednostek pływających, statków, konstrukcji stalowych dla celów morskich, kadłubów statków, remonty,
przebudowy i przedłużenia statków, kadłubów statków, montaż
i naprawy dziobów, usługi w zakresie wymiany poszycia burtowego statków i wzmocnień-wręgów, usługi budowlano-montażowe
i remontowe w zakresie budownictwa przemysłowego, doradztwo
inżynieryjne (usługi budowlane), montaż rusztowań, budownictwo
portowe, budownictwo podwodne, budownictwo okrętowe, czyszczenie i naprawa statków, kotłów i kominów, piaskowanie, malowanie i lakierowanie jednostek pływających, wynajem maszyn i sprzętu
budowlanego, zabezpieczenie jednostek pływających przed korozją.
(111) 298301
(220) 2014 04 15
(210) 427542
(151) 2017 05 23
(441) 2014 08 04
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PLAY DLA FIRM
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje
elektroniczne, 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 oprogramowania,
wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina
domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe
czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych
i dyskach 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, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama, organizacja
kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe,
opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospek-
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tów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w sprzedaży
towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych
dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, sprzedaż,
m.in. sprzedaż aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie
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 odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty
do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy
komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audibooki, ebooki,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy
wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery
wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne,
programy gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach 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, wideo i obrazy do pobrania, analizy kosztów, badania marketingowe, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
informacja o działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, doradztwo handlowe w zakresie outsourcingu, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, public relations, rachunkowość, wyceny handlowe, wywiad gospodarczy, pomoc w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, usługi w zakresie finansów,
w tym: zarządzanie, wycena, doradztwo, operacje, usługi w zakresie
funduszy zabezpieczających, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, informacje kapitałowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, sponsorowanie
finansowe, ubezpieczenia, w tym: ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od wypadków, doradztwo i informacje w sprawach ubezpieczeń, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, usługi przesyłania
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie
sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi
pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji
głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem
komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych,
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komór-
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kowej i telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością
wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora
w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone
do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią
komunikację z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem
sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie
użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji do filmów
i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem usługi „wideo
na żądanie”, usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych
świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych i sportowych,
programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej,
organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów, które
mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie dostępu
do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie dostępu do zasobów
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego,
wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego
i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego,
prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym
dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych
usług, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, usługi fotografowania, usługi gier świadczone on-line, gry
hazardowe, chronometraż imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia
języka migowego, usługi związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa
kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
piękności, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie
praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, nocne kluby, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
prowadzenie zajęć fitness, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakle na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego,
sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia,
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi dystrybucji
biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne
niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół,
usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi
centrów rozrywki, klubów zdrowia, centrów fitnessu i obiektów gimnastycznych, obiekty związane z gimnastyką, podnoszeniem ciężarów, kulturystyką, aerobikiem i ćwiczeniami fizycznymi, usługi instruktażowe związane z gimnastyką, podnoszeniem ciężarów,
kulturystyką, aerobikiem, pływaniem, ćwiczeniami fizycznymi, reha-
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bilitacją fizyczną, fizjoterapią, dietą, odżywianiem, zdrowiem i urodą,
organizowanie konkursów, zawodów, imprez i obozów związanych
ze zdrowiem i sprawnością fizyczną, organizowanie treningów związanych ze sportem, usługi obozów wakacyjnych, informacje o wypoczynku, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, aktualizacja, projektowanie, ulepszanie, instalacja, powielanie, wypożyczanie, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych, programowanie komputerowe,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, dostarczanie wyszukiwarek
internetowych, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej [IT], wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów.

(111) 298302
(220) 2014 04 15
(210) 427543
(151) 2017 05 23
(441) 2014 08 04
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PLAY BIZNES
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne,
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 oprogramowania, wygaszacze ekranu jako
oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia
peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo,
programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach 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, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej,
rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych,
ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem
sieci teleinformatycznych-Internetu, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna
i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie 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 odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe nagrane, progra-
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my sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym,
publikacje elektroniczne, audibooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane
płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów,
cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach 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, wideo i obrazy do pobrania, analizy kosztów, badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, informacja o działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, doradztwo handlowe
w zakresie outsourcingu, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, public relations, rachunkowość, wyceny handlowe, wywiad gospodarczy, pomoc w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, usługi w zakresie finansów, w tym:
zarządzanie, wycena, doradztwo, operacje, usługi w zakresie funduszy zabezpieczających, informacja o ubezpieczeniach, informacje
bankowe, informacje finansowe, informacje kapitałowe, inwestycje
kapitałowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, w tym: ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia
od wypadków, doradztwo i informacje w sprawach ubezpieczeń,
38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku
i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania
i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej,
tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów
i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie
określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru
usług, uczestniczenia w grach konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji
od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi
sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację
z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu
i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie
bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi nadawcze
i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji do filmów i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem usługi “wideo na żądanie”, usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych
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świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych i sportowych,
programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej,
organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów, które
mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie dostępu
do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie dostępu do zasobów
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego,
wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego
i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego,
prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym
dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych
usług, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, usługi fotografowania, usługi gier świadczone on-line, gry
hazardowe, chronometraż imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia
języka migowego, usługi związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa
kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
piękności, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie
praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, nocne kluby, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
prowadzenie zajęć fitness, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakle na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego,
sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia,
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi dystrybucji
biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne
niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół,
usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi
centrów rozrywki, klubów zdrowia, centrów fitnessu i obiektów gimnastycznych, obiekty związane z gimnastyką, podnoszeniem ciężarów, kulturystyką, aerobikiem i ćwiczeniami fizycznymi, usługi instruktażowe związane z gimnastyką, podnoszeniem ciężarów,
kulturystyką, aerobikiem, pływaniem, ćwiczeniami fizycznymi, rehabilitacją fizyczną, fizjoterapią, dietą, odżywianiem, zdrowiem i urodą,
organizowanie konkursów, zawodów, imprez i obozów związanych
ze zdrowiem i sprawnością fizyczną, organizowanie treningów związanych ze sportem, usługi obozów wakacyjnych, informacje o wypoczynku, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, aktualizacja, projektowanie, ulepszanie, instalacja, powielanie, wypożyczanie, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych, programowanie komputerowe,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, dostarczanie wyszukiwarek
internetowych, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej [IT], wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów.
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(510), (511) 35 reklama, usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace
biurowe, zarządzanie projektem inwestycji oraz budowy i projektami w zakresie inżynierii lądowej, usługi organizacji i zarządzania
podwykonawcami, usługi w zakresie marketingu, promocji i reklamy związanej z nieruchomościami, wystawy prowadzone w celach
handlowych lub reklamowych dotyczące rozwoju nieruchomości,
36 usługi agencji nieruchomości, wynajem mieszkań i biur, administrowanie nieruchomościami, leasing, oszacowywanie (wycena), pośrednictwo w zakresie nieruchomości, usługi inwestycyjne związane
z nieruchomościami, usługi finansowe, informacja finansowa, zarządzanie finansami i usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi
finansowe związane z leasingiem, sprzedażą, zakupem, hipoteką,
wynajmem ziemi i własności nieruchomej, informacja, doradztwo
i konsultacje w zakresie wymienionych usług, 37 usługi budowlane,
naprawy budynków, usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, rozbiórka i konserwacja budynków, usługi w zakresie
inżynierii lądowej, naprawy, utrzymanie, instalacje i konserwacja
budynków przenośnych i tymczasowych, usługi w zakresie zagospodarowania przestrzennego, informacja, doradztwo i konsultacje
w zakresie wymienionych usług.
(111) 298304
(220) 2014 06 09
(151) 2017 05 10
(441) 2014 09 29
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) CalciPure
(540)

(210) 429837

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, cukiernicze-wyroby
do celów leczniczych, diabetycy, eliksiry ,preparaty farmaceutyczne,
gorączka 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,
przeciwbólowe środki, przeczyszczające środki, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych,
środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych.
(111) 298305
(220) 2014 06 09
(151) 2017 05 10
(441) 2014 09 29
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Cranvitt uro
(540)

(210) 429838

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, czerwony, żółty, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz-
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nych, białko preparaty do celów medycznych, cukiernicze-wyroby
do celów leczniczych, diabetycy, eliksiry ,preparaty farmaceutyczne,
gorączka 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,
przeciwbólowe środki, przeczyszczające środki, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych,
środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych.

(111) 298306
(220) 2014 06 11
(210) 429912
(151) 2017 05 17
(441) 2014 09 29
(732) DRĄGOWSKI STANISŁAW KARBON, Zabłudów, PL.
(540) KARBON
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i hurtowni z materiałami opałowymi, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, obwoźnej, w trybie aukcji i przetargów oraz
poprzez ofertę bezpośrednią nawozów sztucznych, środków chemicznych dla rolnictwa, pasz, środków pomocniczych produkcji
rolnej, artykułów chemii budowlanej, materiałów opałowych, katalizatorów spalin, budowlanych materiałów metalowych, wyrobów ślusarskich, wyrobów hutniczych, stali zbrojeniowej, ogrodzeń, bram,
systemów pokryć dachowych, systemów rynnowych, systemów kominowych, systemów wentylacji, systemów sprężonego powietrza,
systemów piecowych, klejów, budowlanych akcesorii i materiałów
pomocniczych, narzędzi i akcesorii ogrodniczych, narzędzi i elementów wyposażenia budów, materiałów instalacji sanitarnych, materiałów instalacji elektrycznych, maszyn i elektronarzędzi, prowadzenie
agencji importowo-exportowych, informacji handlowych, informacji
o działalności gospodarczej, sporządzanie analiz rynkowych, analiz
kosztów, audytu przedsiębiorstw, badania marketingowe rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, sporządzanie prognoz
ekonomicznych, ekspertyz w zakresie wydajności przedsiębiorstw,
zestawień statystycznych, sporządzanie wycen i zamówień handlowych, porównywanie cen, usługi marketingowe, księgowe, fakturowania, rachunkowości, wywiadu gospodarczego, wynajmowanie
maszyn i urządzeń dla biur, usługi pozyskiwania i systematyzacji
danych, zarządzanie plikami i zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach i bazach danych, organizowanie wystaw
i targów, prezentowanie produktów w celach handlowych, .

Nr 11/2017

(540) TCR
(510), (511) 17 koszulka termokurczliwa cienkościenna.
(111) 298311
(220) 2015 10 01
(210) 447618
(151) 2017 01 10
(441) 2016 01 04
(732) ORZECHOWSKA EMILIA JÓZEFA, Rzgów, PL.
(540) WZÓR POWODZENIA INWESTYCJI
(510), (511) 16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki,
biuletyny, publikacje drukowane, książki, podręczniki, 36 agencje
mieszkaniowe, agencje nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
wycena finansowa, administrowanie nieruchomościami, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena nieruchomości,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, wynajmowanie mieszkań, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów,
nauczanie korespondencyjne, edukacja, usługi w zakresie szkoleń
na odległość, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
publikowanie drogą elektroniczną, organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów .
(111) 298312
(220) 2014 07 04
(210) 430745
(151) 2017 05 12
(441) 2014 10 13
(732) DTWE SPÓŁKA JAWNA DOMAGAŁA, Zabierzów, PL.
(540) Moss
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 pokazy fryzjerskie, kursy i szkolenia fryzjerskie, kursy
i szkolenia kosmetyczne, kursy i szkolenia z zakresu manicure i pedicure, 44 prowadzenie salonów fryzjerskich, usługi fryzjerskie, zabiegi
pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji włosów.
(111) 298313
(220) 2014 07 04
(210) 430746
(151) 2017 05 12
(441) 2014 10 13
(732) DTWE SPÓŁKA JAWNA DOMAGAŁA, Zabierzów, PL.
(540) Moss
(540)

(111) 298307
(220) 2014 06 30
(210) 430577
(151) 2017 05 18
(441) 2014 10 13
(732) ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) TCRE
(510), (511) 17 koszulka termokurczliwa cienkościenna elastyczna.
(111) 298308
(220) 2014 06 30
(210) 430578
(151) 2017 05 18
(441) 2014 10 13
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) męski magnez
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, substancje
dietetyczne do celów leczniczych suplementy diety.
(111) 298309
(220) 2014 06 30
(210) 430579
(151) 2017 05 18
(441) 2014 10 13
(732) ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) TZK
(510), (511) 17 kapturek termokuczliwy.
(111) 298310
(220) 2014 06 30
(210) 430581
(151) 2017 05 18
(441) 2014 10 13
(732) ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 pokazy fryzjerskie, kursy i szkolenia fryzjerskie, kursy
i szkolenia kosmetyczne, kursy i szkolenia z zakresu manicure i pedicure, 44 prowadzenie salonów fryzjerskich, usługi fryzjerskie, zabiegi
pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji włosów.
(111) 298314
(220) 2014 07 04
(210) 430756
(151) 2017 05 12
(441) 2014 10 13
(732) DTWE SPÓŁKA JAWNA DOMAGAŁA, Zabierzów, PL.
(540) MOSS
(510), (511) 41 pokazy fryzjerskie, kursy i szkolenia fryzjerskie, kursy
i szkolenia kosmetyczne, kursy i szkolenia z zakresu manicure i pedicure, 44 prowadzenie salonów fryzjerskich, usługi fryzjerskie, zabiegi
pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji włosów.
(111) 298315
(220) 2014 07 15
(151) 2017 05 08
(441) 2014 10 27
(732) DROG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubojenka, PL.
(540) DROG-BUD

(210) 431151
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(540)

(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) DISIRO APERITIVO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

Kolor znaku: biały, szary, żółty
(531) 26.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 doradztwo architektoniczne, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie projektów technicznych, inżynieria techniczna,
stylizacja jako wzornictwo przemysłowe, planowanie urbanistyczne,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
(111) 298316
(220) 2014 08 08
(210) 432124
(151) 2017 05 23
(441) 2014 11 24
(732) SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Alwernia, PL.
(540) smart NANOTECHNOLOGIES
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.22, 27.05.01
(510), (511) 1 nanokomponenty i nanomateriały zabezpieczające
przed wilgocią, preparaty do impregnowania, preparaty wchłaniające wilgoć, preparaty zapobiegające powstawaniu rdzy, preparaty zapobiegające powstawaniu plam, środki do usuwania kamienia, 3 nanokomponenty i nanomateriały do czyszczenia, mycia i konserwacji
powierzchni, środki i preparaty do czyszczenia, szorowania, mycia,
wybielania, prania, usuwania plam, odtłuszczania, neutralizacji, renowacji, konserwacji, pielęgnacji powierzchni, nabłyszczania, pastowania, antystatyczne, dezodoranty, środki do odświeżania powietrza, 5 nanokomponenty i nanomateriały biobójcze i dezynfekcyjne,
środki i preparaty bakteriobójcze, grzybobójcze, środki i preparaty
do zwalczania szkodników, środki i preparaty do dezynfekcji, 35 badanie rynku, doradztwo w sprawach zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizacja promocji sprzedaży, doradztwo
specjalistyczne przy sprzedaży, informacja handlowa, sprzedaż
hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet i z dostawą do zamawiającego nanokomponentów i nanomateriałów do zabezpieczania przed wilgocią, do czyszczenia i mycia, biobójczych,
dezynfekcyjnych i konserwujących, 40 wytwarzanie struktur, substancji i materiałów z wykorzystaniem nanotechnologii, 42 usługi
w zakresie inżynierii, doradztwo techniczne, ekspertyzy techniczne,
projekty techniczne, badania naukowe, analizy i badania laboratoryjne, badania bakteriologiczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne,
techniczne, w zakresie ochrony powierzchni i substancji, w zakresie
nanotechnologii, prace rozwojowe w zakresie nanotechnologii.
(111) 298317
(220) 2014 08 11
(210) 432131
(151) 2017 05 23
(441) 2014 11 24
(732) AMICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) rubinstein
(510), (511) 38 połączenie ze światową siecią komputerową, przesyłanie obrazów i danych poprzez sieci teleinformatyczne, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale komputerowe, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przesyłanie
informacji, przydzielanie kanałów teleinformatycznych dla usług
związanych z zakupami poprzez sieci teleinformatyczne, telewizja
kablowa, 41 usługi poprawiania kondycji zdrowotnej, informacja
o rekreacji, obsługa gier w systemie on-line, usługi obrazów cyfrowych, 44 usługi kuracji uzdrowiskowych, aromaterapia, usługi w zakresie korzystania z sauny, komór izobarycznych i komór o regulowanej atmosferze.
(111) 298318
(151) 2017 05 17
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(220) 2014 08 11
(441) 2014 11 24

(210) 432151

(111) 298319
(220) 2014 08 11
(151) 2017 05 17
(441) 2014 11 24
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) KATY DALLAS
(540)

(210) 432161

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, cukiernicze-wyroby
do celów leczniczych, diabetycy, eliksiry, preparaty farmaceutyczne,
gorączka 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,
przeciwbólowe środki, przeczyszczające środki, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt. cukierki do celów leczniczych,
środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, aminokwasy do celów medycznych, środki nasenne, środki antykoncepcyjne chemiczne, chleb dla diabetyków, balsamy do celów leczniczych,
cukier do celów medycznych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, cukierki do celów leczniczych, eliksiry preparaty farmaceutyczne, herbata lecznicza, farmaceutyczne preparaty, środki
przeciwgorączkowe, proszek-hiszpańska muszka, lecznicze zioła, jod
do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, kapsułki do celów
farmaceutycznych, leki dla ludzi, kleje do protez dentystycznych, leki
dla ludzi, środki na uspokojenie, środki oczyszczające, odchudzanie
preparaty medyczne, oleje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, pigułki do celów farmaceutycznych, uśmierzające środki, przeczyszczające środki, uspokajające
leki, suplementy mineralne do żywności, zioła lecznicze, tabletki
do celów farmaceutycznych, żywność dla niemowląt, witaminowe
preparaty, lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dietetyczna do celów leczniczych.
(111) 298320
(220) 2014 06 30
(210) 430582
(151) 2017 05 18
(441) 2014 10 13
(732) ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) TGRK
(510), (511) 17 koszulka termokurczliwa pogrubiona z klejem.
(111) 298321
(220) 2016 01 29
(210) 451811
(151) 2017 01 04
(441) 2016 05 09
(732) PASZKOWSKI MIKOŁAJ, KULIKOWSKI TOBIASZ ZDROWY
ROWER SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia, PL.
(540) ZDROWY ROWER
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 18.01.01, 18.01.05, 18.01.23, 24.13.01, 24.13.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 8 rowerowe stacje naprawcze wyposażone w zestawy
narzędzi, narzędzia do naprawy rowerów, 12 rowery i motorowery
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oraz ich części, wyposażenie, części zamienne i akcesoria do rowerów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, koszyki do rowerów, pompki do rowerów, wózki rowerowe, silniki do rowerów, wózki, zestawy
do reperacji dętek, systemy zabezpieczeń dla rowerów inne niż
zamki, 37 usługi serwisowania rowerów i motorowerów, naprawa
i konserwacja oraz czyszczenie rowerów i motorowerów, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych.

(111) 298322
(220) 2016 03 01
(210) 453521
(151) 2017 01 27
(441) 2016 06 06
(732) FIELDSTONE INVESTMENTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sante expert
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.05.06, 26.05.16, 26.05.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 artykuły spożywcze dla niemowląt, dietetyczna żywność i napoje przystosowane do celów medycznych, herbata lecznicza, zioła i napoje lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania,
substancje dietetyczne do celów medycznych, chleb dla diabetyków, wyroby cukiernicze do celów medycznych, 29 owoce konserwowane, suszone i gotowane, warzywa konserwowane, suszone
i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, chrupki owocowe, produkty spożywcze i napoje na bazie soi nie ujęte w innych klasach, soja
konserwowana, sałatki, zupy, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, 30 artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego,
zboża przystosowane do spożycia dla ludzi, mąka sojowa i produkty
spożywcze na bazie mąki sojowej, żywność dietetyczna pochodzenia roślinnego nie do celów leczniczych, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka
i produkty spożywcze z roślin zbożowych, wyroby piekarnicze, płatki
zbożowe suszone, wyroby cukiernicze, słodycze, muesli, lody, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy, lód, 32 wody
mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe,
soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 298323
(220) 2016 03 16
(151) 2016 12 22
(441) 2016 06 20
(732) KMIECIK AGATA GATA HOUSE, Warszawa, PL.
(540) GATA HOUSE NIERUCHOMOŚCI
(540)

(210) 453724

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 06.07.05, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje mieszkaniowe, agencje
nieruchomości, agencje pobierania czynszów, agencje ubezpieczeniowe, biura kredytowe, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, biuro wynajmu mieszkań, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo
finansowe, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi,
doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, doradztwo związane z organizowaniem kredytów hipotecznych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, konsultacje kredytowe, organizowanie finansów na kredyty
hipoteczne, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie umów po-
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życzki pod zastaw nieruchomości, pośrednictwo w umowach kredytowych, ubezpieczenia, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, udzielanie informacji finansowych, usługi depozytowe
w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi
w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie
odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie
timesharingu, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami i inwestowania w nieruchomości, wycena majątku, wycena
nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), finansowanie nieruchomości, wynajem nieruchomości, timesharing nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi
nabywania nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, sprawy
dotyczące nieruchomości, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, nabywanie nieruchomości dla osób trzecich, usługi agencji pośrednictwa
nieruchomości mieszkaniowych, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, wybór i nabywanie nieruchomości
w imieniu osób trzecich, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków.

(111) 298324
(220) 2016 04 27
(210) 455649
(151) 2016 12 12
(441) 2016 07 04
(732) BUDMECH WT W. ŁOJEWSKI I SYN SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) budmech PARTNER DLA WYMAGAJĄCYCH
(540)

Kolor znaku: granatowy, szary
(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnice do cieczy
[instalacje], dmuchawy [części instalacji do nawiewu], urządzenia
do nawadniania w rolnictwie, urządzenia do oczyszczania ścieków,
odpowietrzniki nieautomatyczne do instalacji ogrzewania parowego, instalacje do polimeryzacji, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia
do chłodzenia powietrza, aparatura do kąpieli w gorącym powietrzu,
urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, rury
koltowe centralnego ogrzewania, instalacje i aparatura sanitarna,
sterylizatory, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, aparatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do uzdatniania wody, instalacje
do zaopatrywania w wodę, schładzanie wody [instalacje], urządzenia
do filtrowania wody, instalacje centralnego ogrzewania na wodę gorącą, instalacje do odsalania wody morskiej, filtry do wody pitnej, wodociągowe instalacje, zawory kanalizacyjne, zawory mieszalnikowe
do przewodów wodociągowych, zawory regulujące poziom w zbiornikach, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, 17 armatura
do przewodów z powietrzem sprężonym niemetalowa, folia z celulozy z surowców wtórnych nie do pakowania, materiały izolacyjne,
izolatory, materiały ciepłochronne, przewody giętkie niemetalowe,
taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, tkaniny z włókna szklanego
do izolacji, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, materiały
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uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń, wata szklana
do izolacji, uszczelnienia wodoodporne, zaprawy izolacyjne, druty do zgrzewania z tworzyw sztucznych, niemetalowe złączki rur,
żywice sztuczne, 19 bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumy,
niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, materiały do budowy
i pokryć drogi, materiały wiążące do naprawy dróg, kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, profile
niemetalowe dla budownictwa, przewody ciśnieniowe niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe [budownictwo], rynny dachowe niemetalowa, rury spustowe niemetalowe, pokrycia niemetalowe ścian,
ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, rury wodociągowe niemetalowe, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, 27 darń sztuczna, dywaniki, dywaniki samochodowe, dywany, kobierce, linoleum, maty,
maty gimnastyczne, maty łazienkowe [dywaniki], maty z plecionej
liny na stoki narciarskie, maty z trzciny, wykładziny podłogowe,
obicia ścienne nie z materiałów tekstylnych, tapety, tapety tekstylne, wycieraczki w postaci słomianek, wykładziny podłogowe, wykładziny podłogowe izolacyjne, wykładziny podłogowe winylowe,
37 budowa i konserwacja rurociągów, budowlany sprzęt (wynajem),
budownictwo, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], informacja
budowlana, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, obsługa basenów kąpielowych, układanie nawierzchni drogowych, usługi
hydrauliczne, wynajem sprzętu budowlanego, zabezpieczanie przed
wilgocią [budownictwo].

(111) 298325
(220) 2016 08 25
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 09
(732) WOJCIECHOWSKI SEBASTIAN, Warszawa, PL.
(540) AGRAFKA
(540)

(210) 460707

(531) 27.05.01, 29.01.08, 09.05.09
(510), (511) 18 plecaki, plecaki turystyczne, torby szkolne, tornistry szkolne, portfele, torby sportowe, 25 odzież, obuwie tekstylne,
obuwie sportowe, bluzki, kamizelki, obuwie plażowe, kombinezony,
płaszcze, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, kostiumy kąpielowe,
obuwie skórzane, swetry.
(111) 298326
(220) 2016 09 09
(210) 461268
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) KOZIEROWSKA-ZABOROWSKA OLGA, Warszawa, PL.
(540) SUKCES TO JA
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych
i tekstów sponsorowanych, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, zarządzanie w działalności handlowej, 38 agencje informacyjne, agencje
prasowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja o telekomunikacji,
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność
telefoniczna, łączność telegraficzna, nadawanie telegramów, poczta
elektroniczna, przesyłanie informacji, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, przygotowywanie reklam prasowych,
radiofonia naziemna i internetowa, reklama radiowa, rozpowszechnia-
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nie ogłoszeń reklamowych, telekonferencje, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, umożliwianie dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych,
usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi przekazu satelitarnego, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności
elektronicznej], usługi telewizji kablowej, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, wypożyczanie aparatury do przesyłania
informacji, 41 doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo
zawodowe, dokształcanie zawodowe, edukacja, edukacja [nauczanie], fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, koncerty muzyczne, kształcenie praktyczne [pokazy],
kursy korespondencyjne, mikrowydawnictwa, montaż programów
radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm wideo,
muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki,
nauczanie, nauczanie korespondencyjne, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line [nieprzesyłanych], organizacja przyjęć, organizowanie balów, organizowanie
gal, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa
kongresów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów piękności, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie loterii, organizowanie spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, organizowanie przyjęć w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie teleturniejów, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów
[innych niż teksty reklamowe], planowanie przebiegu przyjęć (część
rozrywkowa), produkcja filmów, produkcja filmów na taśmach wideo,
produkcja programów telewizyjnych, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych i kulturalnych, produkcja
widowisk, przedstawienia teatralne, publikacja elektroniczna on-line
periodyków i książek, publikowanie książek, radiowe programy rozrywkowe, rozrywka, studia filmowe, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi przedszkoli [edukacja], usługi sportowe i kulturalne, usługi trenerskie, usługi w zakresie
kompozycji muzycznych, użytkowanie sal kinowych, użytkowanie sal
koncertowych, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi organizowania, obsługi i produkcji plebiscytów, spektakli,
widowisk muzycznych, festiwali, koncertów, forum, loterii, przyjęć,
wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, wideo, multimedialnego wideo, imprez artystycznych,
estradowych, rekreacyjnych, wystaw kulturalnych i edukacyjnych,
usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji
filmowej, usługi wydawania filmów, nagrań wideo, audycji radiowych,
reportaży, programów telewizyjnych, usługi produkcji, montażu telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów
naukowych i rozrywkowych, usługi dostarczania muzyki cyfrowej,
filmów, wideo, obrazów graficznych i audio (nieściągalnych) z komputera, Internetu lub stron internetowych, usługi dostarczania informacji
o edukacji, imprezach, rekreacji, kulturze i sporcie, usługi agencji rezerwacji miejsc na wydarzenia artystyczne, kulturalne, spektakle, koncerty, filmy, usługi w zakresie fotografii, usługi reporterskie, widowiska
jako rozrywka, wypożyczanie książek, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, audio, wideo, dysków, gier interaktywnych, wypożyczanie
odbiorników radiowych, wypożyczanie odbiorników telewizyjnych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie filmów kinematograficznych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wystawianie spektakli na żywo, wyższe uczelnie [edukacja].

(111) 298327
(220) 2016 09 26
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) ZAJĄC BEATA BIURO BEATY, Ząbki, PL.
(540) biuro beaty
(540)

(210) 461940

Kolor znaku: biały, szary, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowania, rachunkowości, fakturowania, przygotowywania zeznań i sprawozdań podatkowych,
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analizy kosztów, analizy i badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo i wyceny handlowe, prognozy ekonomiczne, zestawienia statystyczne,
wywiad gospodarczy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, badania biznesowe, audyt przedsiębiorstw, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi
i doradztwo w zakresie kadr i płac usługi sekretarskie, reklama prasowa, internetowa, bezpośrednia, usługi public relations, 36 analizy
finansowe, zarządzanie finansami, wycena finansowa, doradztwo
w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, tworzenie funduszy
inwestycyjnych, informacje finansowe, usługi finansowej likwidacji
przedsiębiorstw, ekspertyzy do celów podatkowych, rozrachunkowość finansowa, transakcje finansowe, 41 doradztwo zawodowe
(porady w zakresie edukacji i kształcenia), kształcenie praktyczne,
nauczanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kongresów i seminariów w zakresie ekonomii, zarządzania, kultury fizycznej, edukacji,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

(111) 298328
(220) 2016 09 26
(210) 461985
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) WYDAWNICTWO JUKA-91 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Wydawnictwo Dwukropek
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny,
gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe,
papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne,
notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki,
torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje
reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 39 dystrybucja książek i czasopism, 40 drukowanie
książek i czasopism, usługi poligraficzne i skład drukarski, 41 usługi
w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów
literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe,
wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone
z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.
(111) 298329
(220) 2016 09 26
(210) 461986
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) WYDAWNICTWO JUKA-91 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dwukropek
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny,
gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe,
papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne:
notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki,
torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje
reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 39 dystrybucja książek i czasopism, 40 drukowanie
książek i czasopism, usługi poligraficzne i skład drukarski, 41 usługi
w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów
literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe,
wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone
z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i pro-
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wadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(111) 298330
(220) 2016 09 26
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) ZAJĄC BEATA AS NA 102, Ząbki, PL.
(540) As na 102!
(540)

(210) 461989

Kolor znaku: biały, czerwony, pomarańczowy
(531) 24.17.01, 24.17.04, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 37 usługi w zakresie instalowania i naprawy urządzeń
elektrycznych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, instalacji grzewczych, urządzeń kuchennych, alarmów i urządzeń przeciwwłamaniowych, wind, maszyn i urządzeń biurowych, usługi czyszczenia
budynków wewnątrz i na zewnątrz, czyszczenie okien, izolowanie,
uszczelnianie i zabezpieczanie budynków przed wilgocią, tapetowanie, tynkowanie, lakierowanie, malowanie, naprawa, konserwacja
i tapicerowanie mebli, instalowanie drzwi i okien, usługi budowlane,
budowa i naprawa magazynów, rozbiórka budynków, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, czyszczenie pojazdów, usługi
murarskie i glazurnicze, usługi doradztwa i nadzoru budowlanego,
usługi hydrauliczne, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, wynajem sprzętu budowlanego, 39 dostarczanie paczek,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, transport
samochodowy, usługi kierowców, usługi kurierskie, usługi załadunku i rozładunku towarów, wynajem samochodów, traktorów, garaży,
magazynów, 44 chirurgia drzew, pielęgnacja trawników, niszczenie
chwastów, usługi ogrodnicze, sadzenie, nawożenie, opieka nad roślinami, wynajem sprzętu ogrodniczego.
(111) 298331
(220) 2016 09 29
(210) 462144
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WAT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mętów, PL.
(540) WAT
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 07.01.08, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 stal jako arkusze, blacha, płyty, blacha pancerna, blacha stylowa ocynowana, blacha jako płyty, arkusze, dachówki metalowe.
(111) 298332
(220) 2016 09 29
(210) 462145
(151) 2017 02 21
(441) 2016 11 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-JOLA BI M.
I T. WIDERLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bychawa, PL.
(540) MAR-JOLA MARIOLA I TOMASZ WIDERLIK
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stal jako arkusze, blacha, płyty, blacha pancerna, blacha stylowa ocynowana, blacha jako płyty, arkusze, dachówki metalowe.
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(111) 298333
(220) 2016 10 03
(210) 462266
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) JASIŃSKI SŁAWOMIR, KOWALSKI MARIUSZ MSJ VISION
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) MSJ VISION
(540)

(732) Orion Corporation, Espoo, FI.
(540) EZOLIP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 298339
(220) 2016 11 07
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) Orion Corporation, Espoo, FI.
(540) ORIRAM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 463634

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ratowania życia,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy
do urządzeń nieuruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy
komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 42 projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(111) 298340
(220) 2016 11 07
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) Orion Corporation, Espoo, FI.
(540) ORIMET
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 463636

(111) 298334
(220) 2016 10 03
(210) 462273
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) BLIXET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec, PL.
(540) BLIXET
(510), (511) 7 drukarki 3D, 17 filamenty stosowane druku 3D, tworzywa stosowane w druku 3D, półprzetworzone włókna PLA do stosowania w druku 3D, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D, półprzetworzone włókna ABS do stosowania
w druku 3D, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane
w produkcji, półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, żywice syntetyczne (półprzetworzone).
(111) 298335
(220) 2016 10 03
(210) 462274
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) DR ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) na zdrowie
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, pomadki do ust, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, 16 chusteczki do nosa.
(111) 298336
(220) 2016 11 07
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) Orion Corporation, Espoo, FI.
(540) VIRTAGO S
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 463628

(111) 298337
(220) 2016 11 07
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) Orion Corporation, Espoo, FI.
(540) ALFURION
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 463631

(111) 298338
(151) 2017 04 06

(210) 463633

(220) 2016 11 07
(441) 2016 12 19

(111) 298341
(220) 2017 02 10
(210) 467394
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 22
(732) FUNDACJA ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU, Warszawa, PL.
(540) ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 03.07.11, 03.07.24, 01.05.01, 01.05.23,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 medale, monety okolicznościowe, 35 doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą, sondaże opinii, badanie opinii publicznej, sporządzanie dokumentów, usługi w zakresie: opracowywania, przygotowywania i produkcji materiałów promocyjnych
związanych z działalnością edukacyjną, kulturalną, gospodarczą,
polityczną i religijną, archiwizacja dokumentów, 36 usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów
finansowych na cele artystyczne i naukowe osobom prywatnym,
organizacjom, instytucjom lub firmom, gromadzenie funduszy
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, organizacja
zbiórek charytatywnych, 39 magazynowanie dokumentów archiwizowanych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie dyskusji, wykładów, odczytów oraz innych form przekazywania wiedzy, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób trzecich, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie kultury, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
projektów edukacyjnych, społecznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu,
edukowanie społeczeństwa poprzez tworzenie międzynarodowych
programów odnośnie ochrony polskiego dziedzictwa narodowego
oraz tradycji jak również relacji pomiędzy społeczeństwami i narodami, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzenia konferencji
oraz wystaw o problematyce społecznej, edukacyjnej, historycznej,
religijnej i kulturalnej, organizacja uroczystości związanych z najważniejszymi rocznicami, przyznawane wyróżnień tym, którzy kreują
pozytywny wizerunek Polski w kraju i poza jego granicami, szerzą
wiedzę o jej historii i dziedzictwie narodowym, usługi wydawnicze,
udostępnianie archiwów dokumentalnych, 42 usługi naukowe i badania w tym zakresie.
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(111) 298342
(220) 2017 02 10
(210) 467395
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 22
(732) FUNDACJA ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU, Warszawa, PL.
(540) ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU ŚCP
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 01.05.01, 01.05.23, 05.03.11, 03.07.11, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 medale, monety okolicznościowe, 35 doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą, sondaże opinii, badanie opinii publicznej, sporządzanie dokumentów, usługi w zakresie: opracowywania, przygotowywania i produkcji materiałów promocyjnych
związanych z działalnością edukacyjną, kulturalną, gospodarczą,
polityczną i religijną, archiwizacja dokumentów, 36 usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów
finansowych na cele artystyczne i naukowe osobom prywatnym,
organizacjom, instytucjom lub firmom, gromadzenie funduszy
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, organizacja
zbiórek charytatywnych, 39 magazynowanie dokumentów archiwizowanych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie dyskusji, wykładów, odczytów oraz innych form przekazywania wiedzy, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób trzecich, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie kultury, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
projektów edukacyjnych, społecznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu,
edukowanie społeczeństwa poprzez tworzenie międzynarodowych
programów odnośnie ochrony polskiego dziedzictwa narodowego
oraz tradycji jak również relacji pomiędzy społeczeństwami i narodami, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzenia konferencji
oraz wystaw o problematyce społecznej, edukacyjnej, historycznej,
religijnej i kulturalnej, organizacja uroczystości związanych z najważniejszymi rocznicami, przyznawane wyróżnień tym, którzy kreują
pozytywny wizerunek Polski w kraju i poza jego granicami, szerzą
wiedzę o jej historii i dziedzictwie narodowym, usługi wydawnicze,
udostępnianie archiwów dokumentalnych, 42 usługi naukowe i badania w tym zakresie.
(111) 298343
(220) 2017 02 10
(210) 467396
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 22
(732) FUNDACJA ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU, Warszawa, PL.
(540) WORLD PEACE CENTER WPC
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 01.05.01, 01.05.23, 03.07.11, 03.07.24, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 medale, monety okolicznościowe, 35 doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
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zarządzanie działalnością gospodarczą, sondaże opinii, badanie opinii publicznej, sporządzanie dokumentów, usługi w zakresie: opracowywania, przygotowywania i produkcji materiałów promocyjnych
związanych z działalnością edukacyjną, kulturalną, gospodarczą,
polityczną i religijną, archiwizacja dokumentów, 36 usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów
finansowych na cele artystyczne i naukowe osobom prywatnym,
organizacjom, instytucjom lub firmom, gromadzenie funduszy
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, organizacja
zbiórek charytatywnych, 39 magazynowanie dokumentów archiwizowanych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie dyskusji, wykładów, odczytów oraz innych form przekazywania wiedzy, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób trzecich, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie kultury, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
projektów edukacyjnych, społecznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu,
edukowanie społeczeństwa poprzez tworzenie międzynarodowych
programów odnośnie ochrony polskiego dziedzictwa narodowego
oraz tradycji jak również relacji pomiędzy społeczeństwami i narodami, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzenia konferencji
oraz wystaw o problematyce społecznej, edukacyjnej, historycznej,
religijnej i kulturalnej, organizacja uroczystości związanych z najważniejszymi rocznicami, przyznawane wyróżnień tym, którzy kreują
pozytywny wizerunek Polski w kraju i poza jego granicami, szerzą
wiedzę o jej historii i dziedzictwie narodowym, usługi wydawnicze,
udostępnianie archiwów dokumentalnych, 42 usługi naukowe i badania w tym zakresie.

(111) 298344
(220) 2017 02 10
(210) 467397
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 22
(732) FUNDACJA ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU, Warszawa, PL.
(540) WORLD PEACE CENTER
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 01.05.01, 01.05.23, 03.07.11, 03.07.24, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 medale, monety okolicznościowe, 35 doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą, sondaże opinii, badanie opinii publicznej, sporządzanie dokumentów, usługi w zakresie: opracowywania, przygotowywania i produkcji materiałów promocyjnych
związanych z działalnością edukacyjną, kulturalną, gospodarczą,
polityczną i religijną, archiwizacja dokumentów, 36 usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów
finansowych na cele artystyczne i naukowe osobom prywatnym,
organizacjom, instytucjom lub firmom, gromadzenie funduszy
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, organizacja
zbiórek charytatywnych, 39 magazynowanie dokumentów archiwizowanych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie dyskusji, wykładów, odczytów oraz innych form przekazywania wiedzy, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób trzecich, organizowanie konkursów
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[edukacja lub rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie kultury, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
projektów edukacyjnych, społecznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu,
edukowanie społeczeństwa poprzez tworzenie międzynarodowych
programów odnośnie ochrony polskiego dziedzictwa narodowego
oraz tradycji jak również relacji pomiędzy społeczeństwami i narodami, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzenia konferencji
oraz wystaw o problematyce społecznej, edukacyjnej, historycznej,
religijnej i kulturalnej, organizacja uroczystości związanych z najważniejszymi rocznicami, przyznawane wyróżnień tym, którzy kreują
pozytywny wizerunek Polski w kraju i poza jego granicami, szerzą
wiedzę o jej historii i dziedzictwie narodowym, usługi wydawnicze,
udostępnianie archiwów dokumentalnych, 42 usługi naukowe i badania w tym zakresie.

(111) 298345
(220) 2016 11 09
(210) 463732
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) WRONA DOROTA EXTRAMED ZAOPATRZENIE MEDYCZNE,
Radowo Małe, PL.
(540) extramed zaopatrzenie medyczne
(540)

Kolor znaku: grafitowy, czerwony
(531) 26.11.12, 26.11.13, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 czujniki temperatury do użytku medycznego, czujniki
do użytku medycznego w diagnostyce, czujniki do użytku medycznego w monitorowaniu parametrów życiowych u pacjenta, elektrody do użytku z urządzeniami medycznymi, mierniki do mierzenia
ciśnienia krwi, monitory tętna, narzędzia do diagnostyki medycznej,
przyrządy do pomiaru ciśnienia krwi, przyrządy do pomiaru temperatury do użytku medycznego, pulsoksymetry, Rurki do zastosowań
medycznych.
(111) 298346
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) AURA MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) aura MEDIC
(540)

(210) 463739

elementy dla ludzi, mineralne suplementy diety, napoje lecznicze,
odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym, zioła lecznicze, napary
i herbatki lecznicze, żywność dla niemowląt, leki weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, suplementy lecznicze do żywności dla
zwierząt, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich,
suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, dodatki
odżywcze do żywności dla zwierząt, 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 pasze dla zwierząt, produkty spożywcze dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt.

(111) 298348
(220) 2016 11 10
(210) 463748
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Stylistki Gwiazd
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], kolportaż próbek, marketing, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, public relations, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], telemarketing,
reklama telewizyjna, 41 komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie konkursów z dziedziny edukacji lub
rozrywki, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], organizowanie loterii, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 45 zarządzanie
prawami autorskimi.
(111) 298349
(220) 2016 11 10
(210) 463771
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) TASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chodzież, PL.
(540) BIOpralnia NATURALNIE CZYSTE
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.03, 05.03.14, 27.01.05, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi diagnostyki medycznej,
usługi obrazowania medycznego.
(111) 298347
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, PL.
(540) Stressoxan
(540)
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(210) 463740

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, preparaty zawierające mikro-

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 13.03.23, 26.04.05, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, w tym: konserwacja,
czyszczenie i naprawy odzieży, obuwia, skór, futer, tapicerki, czyszczenie dywanów i chodników, elementów wystroju wnętrz wykonanych z tkanin, mat, naprawa i konserwacja wyrobów włókienniczych,
naprawa dywanów, kapeluszy, mat, zasłon, usługi krawieckie (naprawy), pranie, pranie artykułów odzieżowych, bielizny, dywanów, tkanin, materiałów kaszmirowych, materiałów i towarów tekstylnych,
pieluch tekstylnych, pieluszek dziecięcych, pranie na sucho, pralnie
samoobsługowe, maglowanie tkanin, prasowanie odzieży, bielizny,
materiałów, tekstyliów, tkanin, prasowanie parowe odzieży, suszenie
odzieży, usuwanie plam z tkanin, skóry, dywanów, udzielanie informacji związanych z pielęgnacją i naprawą, z prasowaniem, czyszczenie pojazdów, wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia
i mycia.
(111) 298350
(151) 2017 04 20

(220) 2016 11 10
(441) 2017 01 02

(210) 463775
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(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) Happy Max
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 298351
(220) 2016 11 10
(210) 463792
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) ŚLIWIŃSKA MARTA APARTHOUSE, Zabrze, PL.
(540) ApartHouse
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja pokoi, tymczasowy wynajem pokoi,
elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, informacja
hotelowa, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, świadczenie
usług przez hotele i motele, udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe.
(111) 298352
(220) 2016 11 10
(210) 463793
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) Las
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 05.01.01, 05.01.07, 06.19.05, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, mrożone suszone, gotowane owoce i warzywa, dżemy, kompoty, galaretki, mleko, produkty
mleczne, 31 produkty rolne, produkty ogrodnicze, produkty leśne,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce, świeże warzywa, naturalne rośliny, naturalne kwiaty.
(111) 298353
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) FRYMAR MICHAŁ, Wrocław, PL.
(540) SHRIMP HOUSE
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.09.16, 11.03.18

Nr 11/2017

(210) 463795

(111) 298354
(220) 2016 11 10
(210) 463803
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) EM BAND ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA,
Jaworzno, PL.
(540) eM BAND
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, czarny
(531) 22.01.05, 22.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, organizowanie koncertów, usługi koncertów muzycznych, usługi orkiestry, zarządzanie koncertami.
(111) 298355
(220) 2016 11 14
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) zooapteka.pl
(540)

(210) 463853

Kolor znaku: brązowy
(531) 03.07.05, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.
(111) 298356
(220) 2016 11 14
(210) 463854
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL, Grajewo, PL.
(540) BEZ DODATKU syropu glukozowo-fruktozowego
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.11, 05.03.14
(510), (511) 29 produkty mleczne, masło, masła z dodatkiem oleju,
masło czekoladowe, masło kakaowe, masłopodobne produkty, twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery, produkty
seropodobne, serki, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe
mleko, napoje mleczne, desery mleczne, serwatka, kefir, maślanka,
zabielacze do kawy i herbaty na bazie mleka lub białka, 35 usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży
z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji, mleka i produktów mlecznych, zabielaczy do kawy i herbaty,
usługi marketingowe, usługi reklamowa i promocyjne, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 298357
(220) 2016 11 14
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) SMITH MAŁGORZATA, Kraków, PL.

(210) 463862

Nr 11/2017
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(540) LONG MAN TEA
(540)

(531) 02.01.16, 02.01.23, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 30 herbaty.
(111) 298358
(220) 2016 11 14
(210) 463871
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) STOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Malbork, PL.
(540) CROSS WATER
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, czarny, ciemnoniebieski, biały,
jasnoszary
(531) 02.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje
gazowane, wody mineralne, wody smakowe.
(111) 298359
(220) 2016 11 14
(210) 463886
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) FRUSTO AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Golub-Dobrzyń, PL.
(540) OWOCNE ROZWIĄZANIA
(540)

(111) 298362
(220) 2016 11 15
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) MOWCZUN PIOTR DOMINIK, Luboń, PL.
(540) Di Selentino
(540)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym przez Internet, odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(111) 298363
(220) 2016 11 16
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) KILCHYTSKA NADIIA, Khmelivka, UA.
(540) NK Nadiia Kilchytska
(540)

(210) 463978

(531) 24.01.15, 24.01.18, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.24, 27.05.01
(510), (511) 18 galanteria ze skóry i imitacji skóry, w tym portfele,
portmonetki, kosmetyczki, torby, torebki, paski, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 35 organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, reklama, usługi handlu
detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem sieci internetowej galanterią ze skóry i imitacji skóry, odzieżą, obuwiem oraz nakryciami
głowy.
(111) 298364
(220) 2016 11 17
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) WOLIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) ROCK STYLE STUDIO URODY
(540)

(210) 464010

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 44 manicure, pedicure, kosmetyka ciała, masaże, fizjoterapia, depilacja.

Kolor znaku: zielony, brązowy, biały
(531) 05.07.13, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy rolnicze i ogrodnicze, 5 środki grzybobójcze,
chwastobójcze, owadobójcze, 31 świeże owoce i warzywa.

(111) 298365
(220) 2016 11 18
(210) 464076
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) STYX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) CLUB Wesele
(540)

(111) 298360
(220) 2016 11 14
(210) 463887
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) CZARNECKA-ZAJĄC PATRYCJA MEGA SPORTING, Śrem, PL.
(540) LIZARD
(510), (511) 12 rowery, rowery treningowe.
(111) 298361
(220) 2016 11 15
(210) 463912
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 13
(732) MICHAŁEK MACIEJ, LUBARSKI MARCIN 3MM RACING
ACADEMY SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk, PL.
(540) KASK ZASTĘPCZY MOTORCYCLIST INSIDE
(510), (511) 25 nakrycia głowy.

Kolor znaku: czarny, biały, złoty
(531) 05.07.02, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi w zakresie organizowania koncer-
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tów muzycznych, usługi związane z rozrywką, w tym organizowanie
imprez rozrywkowych i informacja o nich, usługi związane z organizacją przyjęć, w tym planowanie przebiegu przyjęcia, organizowanie spektakli, w tym usługi impresariów, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, 43 usługi gastronomiczne, usługi
barowe, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa
do klienta.

(111) 298366
(220) 2016 11 18
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aphrodisiac
(510), (511) 4 świece, knoty do świec.

(210) 464085

(111) 298367
(220) 2016 11 18
(210) 464086
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) JASEK AGNIESZKA DENTAL UNION LABORATORY, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(531) 24.13.01, 24.13.22, 26.05.16
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe w zakresie stomatologii, protetyki
i ortodoncji, 42 usługi badań naukowych i technicznych w zakresie
stomatologii, protetyki i ortodoncji, 44 usługi w zakresie stomatologii, chirurgii stomatologicznej, profilaktyki schorzeń jamy ustnej,
ortodoncji i protetyki, usługi rentgenowskie związane z diagnostyką
stomatologiczną.
(111) 298368
(220) 2016 11 21
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) MACIEJEWSKI KRZYSZTOF, Różanki, PL.
(540) CAR-SYSTEM’S
(540)

(210) 464126

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 9 adaptery bluetooth, akcesoria do urządzeń do przetwarzania i przechowywania danych elektronicznych dotyczących
pojazdu, bezpieczniki topikowe, czujniki i przełączniki bezpieczeństwa, bramki bluetoth, głośniki bezprzewodowe bluetooth, jednostki dystrybucyjne (bramy), przyłącze do urządzeń do przetwarzania
i przechowywania danych elektronicznych dotyczących pojazdu,
kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji stosowanych w pojazdach mechanicznych, moduły bluetooth, nadajniki i odbiorniki bluetooth, oprogramowanie użytkowe bluetooth, przekaźniki bluetooth, przekaźniki
i odbiorniki do zdalnej obsługi komponentów pojazdów, urządzenia
bluetooth do pojazdów mechanicznych, urządzenia oraz aparatura służące do pomiaru, testowania oraz sprawowania kontroli nad
pojazdem lub jego komponentami, zestawy głośnomówiące bluetooth, złącza przewodów, 11 oświetlenie i reflektory do pojazdów,
systemy HVAC do pojazdów, 12 części zamienne do pojazdów mechanicznych i akcesoria samochodowe, 35 usługi handlu częściami
samochodowymi i akcesoriami samochodowymi, reklama radiowa,
reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi informacyjne w zakresie prowadzonej działalności, prezentowanie produktów w mediach, 37 usługi przebudowy, naprawy, konserwacji, modernizacji systemów HVAC w pojazdach mechanicznych,
malowanie pojazdów.

Nr 11/2017

(111) 298369
(220) 2016 11 21
(210) 464133
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) FROST WŁADYSŁAW MAREK WALDI, Warszawa, PL.
(540) MONOKITCHEN
(510), (511) 43 restauracje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 298370
(220) 2016 11 21
(210) 464143
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) KĘDZIOR BOGUSŁAW KANCELARIA INTERTAX, Tarnów, PL.
(540) INTERTAX
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych,
doradztwo podatkowe [rachunkowość], księgowość, skomputeryzowana księgowość, księgowość administracyjna, księgowość i rachunkowość, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, rachunkowość, księgowość i audyt, księgowość i prowadzenie ksiąg, usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej.
(111) 298371
(220) 2016 11 22
(210) 464185
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Krzemo
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 298372
(220) 2016 11 22
(210) 464186
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Wicher
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 298373
(220) 2016 11 22
(210) 464187
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Makler
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 298374
(220) 2016 11 22
(210) 464188
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Bolid
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 298375
(220) 2016 11 22
(210) 464189
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Chart
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 298376
(220) 2016 11 22
(210) 464190
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Delmetros
(510), (511) 5 insektycydy.

Nr 11/2017
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(111) 298377
(220) 2016 11 22
(210) 464191
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Baristo
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 298378
(220) 2016 11 22
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) STREAM1.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) stream1
(540)

(210) 464204

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie komputerowe, zapisane i do pobrania, oprogramowanie
do telewizji interaktywnej, wideo interaktywnego i przetwarzania
obrazów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe do konwersji
obrazów dokumentów na formaty elektroniczne, oprogramowanie
komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji
multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki,
obrazów statycznych i obrazów ruchomych, oprogramowanie komputerowe do reklamy, programy do gier komputerowych [oprogramowanie], 16 instrukcje obsługi oprogramowania komputerowego,
35 wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych,
usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach
internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, usługi promocyjne w imieniu osób trzecich, usługi
promocyjne w formie rozrywki i edukacji on-line, usługi promocyjne w formie współdzielenia treści multimedialnych przez Internet
i inne sieci komputerowe i komunikacyjne, 38 usługi w zakresie
przekierowywania do stron internetowych, dzierżawa czasu dostępu
do witryn internetowych [isp], dostęp do treści, stron internetowych
i portali, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do filmów i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier,
treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji
za pośrednictwem Internetu, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
lub Internetu, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych,
bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych
nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, usługi portali do współdzielenia materiałów wideo,
usługi łączności elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji
i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych
i komunikacyjnych, 41 rozrywka filmowa, usługi rozrywkowe i edukacyjne obejmujące media elektroniczne, treści multimedialne, wideo, filmy, zdjęcia, obrazy, teksty, fotografie, gry, treści udostępniane
przez użytkowników, treści audio oraz informacje pokrewne, udostępniane za pośrednictwem komputerów i sieci komunikacyjnych,
usługi szkoleniowe i rozrywkowe, usługi w zakresie publikowania
cyfrowych materiałów multimedialnych, audio i wideo o charakterze
rozrywkowym, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych,
bezprzewodowych i on-line, udzielanie informacji na temat rozrywki
i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-line i Internetu,
dystrybucja filmów, 42 rozpowszechnianie, publikowanie, powielanie lub udostępnianie w inny sposób elektronicznych mediów, treści
multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obrazów tekstów, fotografii, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji przez Internet lub inne sieci komputerowe i komunikacyjne,
programowanie oprogramowania do platform internetowych, two-
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rzenie i utrzymywanie witryn internetowych, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, hosting stron internetowych
na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej
sieci komputerowej, pisanie oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania sprzętowego, ulepszanie, aktualizowanie,
powielanie, integracja i tworzenie oprogramowania komputerowego, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, opracowywanie oprogramowania gier komputerowych,
projektowanie oprogramowania do przetwarzania obrazów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania dla operatorów audio i wideo, projektowanie
oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do elektronicznych przewodników po programach
telewizyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie witrynami internetowymi dla
osób trzecich.

(111) 298379
(220) 2016 11 22
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) BABICZ LESZEK RIVAL GROUP, Warszawa, PL.
(540) RIVAL GROUP
(540)

(210) 464224

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 41 organizowanie seminariów, organizowanie seminariów związanych z rozrywką, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej,
organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie widowisk
w celach edukacyjnych, organizowanie wykładów, organizowanie
wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów
rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów
w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie
zjazdów w celach handlowych, planowanie seminariów w celach
edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
prowadzenie konferencji edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie seminariów, prowadzenie konkursów w Internecie,
sympozja związane z edukacją, sympozja związane z rozrywką, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów jako szkolenia, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji dotyczących
działalności kulturalnej, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie konferencji związanych
z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
kwizów, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów
w celach edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizacja konferencji
edukacyjnych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja pokazów mody w celach
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rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizacja turniejów golfowych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja zawodów
w golfa, organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie ceremonii
przyznania nagród za osiągnięcia, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie corocznych konferencji związanych z nabywaniem, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych,
organizowanie corocznych konferencji związanych z logistyką, organizowanie gier i konkursów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów.

(111) 298380
(220) 2016 11 22
(210) 464225
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Azoxin
(510), (511) 5 fungicydy.
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(540)

(531) 02.03.01, 02.03.16, 03.01.06, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna.
(111) 298387
(220) 2016 11 24
(210) 464305
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) Energy SPORT PUB
(540)

(111) 298381
(220) 2016 11 22
(210) 464226
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LOCUS
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 298382
(220) 2016 11 22
(210) 464227
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PILKU
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 298383
(220) 2016 11 22
(210) 464228
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LAZARO
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 298384
(220) 2016 11 22
(210) 464229
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Inventor
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 298385
(220) 2016 11 22
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) BASSTION FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrząszczew, PL.
(540) Basstion Fruit
(540)

(210) 464230

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 przetworzone owoce, 31 świeże owoce: jabłka, gruszki, 32 soki.
(111) 298386
(220) 2016 11 23
(210) 464270
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) CHYŁCZEWSKA-MARON HANNA MYŚL SŁOWO AKCJA,
Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) dziewczyna z kotem

(531) 27.05.01, 09.01.10, 26.01.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania
gier, usługi w zakresie prowadzenia i obsługi salonów gier, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, usługi
barowe, usługi kawiarni, kafeterii i restauracji, usługi cateringowe,
usługi w zakresie przygotowywania dań, żywności i napojów na zamówienie.
(111) 298388
(220) 2016 11 24
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) KELLER ZBIGNIEW, Warszawa, PL.
(540) Novea IDEA
(540)

(210) 464361

Kolor znaku: biały, zielony, żółty, czerwony, ciemnoszary, szary
(531) 26.11.03, 26.11.13, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public
relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów,
edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem billboardów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się
udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
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nych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicznej badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności
konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, importowo-eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej,
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych,
usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy
rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 36 wymiany walutowe, operacje walutowe,
transfer elektroniczny kapitału, weryfikacja czeków, informacje finansowe, analizy finansowe, operacje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, transakcje finansowe, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, organizacja zbiórek, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
sponsorowanie finansowe, operacje bankowe, informacje bankowe,
wycena finansowa dla ubezpieczeń, wycena finansowa dla banków,
wycena finansowa dla nieruchomości, obsługa kart debetowych,
biura informacji kredytowej, agencje badające zdolność kredytową,
ekspertyzy dla celów fiskalnych, faktoring, pośrednictwo giełdowe,
inwestycje kapitałowe, lokaty kapitału, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze, emisja
bonów wartościowych, depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena
znaczków, wycena dzieł sztuki, administrowanie nieruchomościami,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem
mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajmowanie
powierzchni handlowych, wynajmowanie nieruchomości, wycena
nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa
nieruchomości, ściąganie czynszy, wycena kosztów naprawy,
39 usługi transportowe autobusowe, dostarczanie korespondencji,
przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie
towarów [zaopatrzenie], pakowanie towarów, pakowanie prezentów,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, przewożenie ładunków, składowanie towaru, rozładunek towaru, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, dostarczanie gazet, dystrybucja wody, fracht [przewóz towarów],
pośrednictwo frachtowe, holowanie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi nawigacji transportowej, logistyka transportu, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu
do celów podróży, rezerwowanie miejsc na podróże, rezerwacja
transportu, 41 kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadze-
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nie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, usługi nauczania w zakresie oświaty, edukacja
na wyższych uczelniach, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi trenerskie, usługi rozrywkowe w zakresie obozów
wakacyjnych, usługi związane z dyskotekami, usługi klubów zdrowia
w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, fotografia, fotoreportaże, montaż taśm
wideo, nagrywanie na taśmach wideo, produkcja filmów innych niż
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, usługi
rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi studia filmowego, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie
magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wynajem urządzeń kinematograficznych, usługi w zakresie opracowania graficznego inne
niż do celów reklamowych, 42 realizowanie projektów jako usługi
projektowania inne niż projektowanie związane z reklamą, marketingiem oraz inne niż projektowanie ogrodów, usługi komputerowe
w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe w tym
hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe
w postaci stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio,
wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie
strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakresie
tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz transfer
i współdzielenie takich informacji między wieloma obiektami online,
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania,
przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo,
obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usługi dostawcy
aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie,
umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi
sieci technologicznej online umożliwiającej użytkownikom transfer
danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie danych o swojej tożsamości wielu obiektom online i między wieloma obiektami online,
dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie sieci kontaktów
społecznych i biznesowych z indeksów i baz danych z możliwością
przeszukiwania, zawierających informacje, w tym teksty, dokumenty
elektroniczne, bazy danych, grafiki, media elektroniczne, obrazy fotograficzne i informacje audio oraz wizualne w sieciach komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do wysyłania powiadomień elektronicznych,
transmisji zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania użytkownikom dokonywania elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostawca usług aplikacyjnych obejmujących interfejs
programowania aplikacji (API) w celu zarządzania, śledzenia, tworzenia sprawozdań i mierzenia w zakresie planowania medialnego, nabywania medialnego, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące
oprogramowanie do użytku w projektowaniu reklamowych i marketingowych kampanii online i zarządzaniu nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego
nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie
i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych
urządzeń, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
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doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konwersja
danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie
programów komputerowych, programowanie komputerów, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania naukowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi graficzne,
usługi kartograficzne, wzornictwo przemysłowe.

(111) 298389
(220) 2016 11 24
(210) 464363
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) ESKA ROCK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) RADIO VOX FM W RYTMIE HITÓW
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, komiksy, prospekty, mapy, kalendarze, książki, portrety, wydruki
graficzne, rysunki, katalogi, 35 prowadzenie usług w zakresie: badania opinii, rozprowadzania i dystrybucji materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, reklamy
filmowej, reklamy prasowej, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, publikowania tekstów reklamowych, informacji handlowej, pokazów towarów, organizowania
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów,
promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwania informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzania zbiorami
informatycznymi, 38 prowadzenie usług w zakresie: emisji i transmisji radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej, przekazów satelitarnych,
poczty elektronicznej, przesyłania informacji i wiadomości, transmisji programów radiowych i telewizyjnych, przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputerów, rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenia agencji informacyjnych dotyczących zbierania i przekazywania wiadomości,
41 prowadzenie usług w zakresie: edukacji z zakresu obsługi komputerów, edukacji z zakresu obsługi połączeń internetowych, organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, nauczania, rozrywki radiowej, rozrywki telewizyjnej, montażu programów radiowych lub telewizyjnych, produkcji tematycznych lub specjalistycznych słuchowisk
lub widowisk i koncertów, produkcji filmów, usług studia nagrań,
nagrywanie filmów na taśmach wideo i nośnikach magnetycznych,
produkcja filmów na taśmach wideo i nośnikach magnetycznych,
produkcja fotoreportaży, usługi prezenterów muzyki, obsługi konferencji i kongresów, informacji o imprezach rozrywkowych i rekreacji, publikowania książek, pisania scenariuszy, mikrowydawnictwa,
wypożyczania nagrań wideo i dźwiękowych, 42 prowadzenie usług
w zakresie: programowania komputerów, doradztwa w zakresie
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sprzętu komputerowego, tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, 45 prowadzenie usług w zakresie: licencjonowania własności intelektualnej, zarządzania administrowania
prawami autorskimi oraz prawami własności intelektualnej.

(111) 298390
(220) 2016 11 25
(210) 464383
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) OŽARENKOVA, OLGA DAVIT’S FOOD, Warszawa, PL.
(540) Rusiko
(540)

Kolor znaku: morski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 43 kawiarnie, restauracje, usługi barowe.
(111) 298391
(220) 2016 11 25
(210) 464392
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) ORGANICENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, PL.
(540) COCO HEAVEN
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 29 koktajle mleczne, wiórki kokosowe, napoje mleczne
z przewagą mleka, mleczne produkty, olej kokosowy, olej i tłuszcz
kokosowy, 32 koktajle bezalkoholowe, woda, napoje bezalkoholowe,
napoje na bazie owoców lub warzyw.
(111) 298392
(220) 2016 11 28
(210) 464429
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) ENVISIONLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) unano
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów takich jak zabawki i gry dla dzieci, książki, e-booki, płyty, czasopisma 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) 298393
(220) 2016 11 28
(210) 464446
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) KUCZKOWSKI EUGENIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE DEKAR, Sierakowice, PL.
(540) DEKAR
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 26.03.01, 26.04.02, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 6 fasady – metalowe, żaluzje metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, zasłony metalowe, ograniczniki metalowe do okien,
osprzęt metalowy do okien, metalowe ramy do okien, rolki, prowadnice do okien, okna metalowe, drzwi i okna aluminiowe, metalowe
okucia do drzwi, 19 fasady niemetalowe, żaluzje niemetalowe, żaluzje
z tworzyw sztucznych, okna niemetalowe z wyłączeniem okien połaciowych, okna dwudzielne, okna falowodowe, okna obrotowe, okna
nieotwierane, okna odchylne, okna ościeżnicowe, okna otwierane,
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okna podsadzkowe, okna podwójne, podwójnie szklone, okna półstałe, okna przesuwne, okna przechylne, okna rozwierane, okna ruchome,
okna segmentowe, okna składane, okna skrzynkowe, okna wielodzielne, okna zespolone, okna żaluzjowe, niemetalowe ramy do okien, niemetalowe okucia do drzwi, parapety okienne niemetalowe, 37 usługi
stolarskie, wymiana okien, wymiana parapetów, uszczelnianie okien.

(111) 298394
(220) 2016 11 28
(210) 464461
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) EDUTEC Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, niebieski
(531) 15.09.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe,
usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja,
uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe,
plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne,
pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie
i udostępnianie informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, usługi wydawnicze.
(111) 298395
(220) 2016 11 28
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) LEGENDS Duda-Cars
(540)

(210) 464476

Kolor znaku: szary, granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.14, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji,
przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów jako zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
fracht jako przewóz towarów, pośrednictwo frachtowe, holowanie,
informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kolejowy,
magazynowe i wypożyczanie kontenerów, logistyka transportu,
magazynowanie, informacja o magazynowaniu, wynajmowanie
magazynów, transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych,
pakowanie towarów, prowadzenie parkingów, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży, usługi przeprowadzkowe, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja
transportu, rozładunek, transport samochodowy, wypożyczanie samochodów, składowanie towarów, spedycja, usługi taksówkarskie,
pośrednictwo w transporcie, usługi nawigacji transportu, transport
i składowanie odpadów, transport pasażerski, transport podróżnych,
usługi kurierskie listów lub towarów, wypożyczanie samochodów
wyścigowych.
(111) 298396
(151) 2017 04 18

(220) 2016 11 28
(441) 2017 01 02

(210) 464480
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(732) KOMIN-FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) KOMINFLEX
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.03, 26.01.02, 26.01.12
(510), (511) 6 kominy metalowe.
(111) 298397
(220) 2016 11 28
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) LEGENDS Duda-Cars
(540)

(210) 464486

Kolor znaku: granatowy, szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.14, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji,
przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów jako zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
fracht jako przewóz towarów, pośrednictwo frachtowe, holowanie,
informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kolejowy,
magazynowe i wypożyczanie kontenerów, logistyka transportu,
magazynowanie, informacja o magazynowaniu, wynajmowanie
magazynów, transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych,
pakowanie towarów, prowadzenie parkingów, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży, usługi przeprowadzkowe, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja
transportu, rozładunek, transport samochodowy, wypożyczanie samochodów, składowanie towarów, spedycja, usługi taksówkarskie,
pośrednictwo w transporcie, usługi nawigacji transportu, transport
i składowanie odpadów, transport pasażerski, transport podróżnych,
usługi kurierskie listów lub towarów, wypożyczanie samochodów
wyścigowych.
(111) 298398
(220) 2016 11 28
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) LEGENDS Duda-Cars
(540)

(210) 464487

Kolor znaku: granatowy, szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.14, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji,
przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów jako zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
fracht jako przewóz towarów, pośrednictwo frachtowe, holowanie,
informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kolejowy,
magazynowe i wypożyczanie kontenerów, logistyka transportu,
magazynowanie, informacja o magazynowaniu, wynajmowanie
magazynów, transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych,
pakowanie towarów, prowadzenie parkingów, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży, usługi przeprowadzkowe, prze-
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wożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja
transportu, rozładunek, transport samochodowy, wypożyczanie samochodów, składowanie towarów, spedycja, usługi taksówkarskie,
pośrednictwo w transporcie, usługi nawigacji transportu, transport
i składowanie odpadów, transport pasażerski, transport podróżnych,
usługi kurierskie listów lub towarów, wypożyczanie samochodów
wyścigowych.

(111) 298399
(220) 2016 11 29
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) MARKETLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) SmartEye
(540)

(111) 298401
(220) 2016 11 29
(210) 464543
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) SZEMLEY-GOUDINEAU OLGA YOGATTRACTIVE, Warszawa, PL.
(540) Yogattractive tone for your face
(540)

(210) 464524

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 analiza cen, analiza odbioru reklamy, analiza danych
biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza rynku,
analiza w zakresie marketingu, analizowanie reakcji konsumentów,
usługi marketingowe, 38 automatyczny transfer danych cyfrowych
za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem protokołów komunikacji bezprzewodowej [WAP], bezprzewodowy transfer danych przez Internet, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii
komórkowej, elektroniczne przesyłanie danych, przesyłanie danych
za pośrednictwem poczty elektronicznej, transmisja informacji
za pośrednictwem transferu danych do pomocy w podejmowaniu
decyzji, 42 transfer danych dokumentowych z jednego formatu
komputerowego na inny, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych,
rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie systemów informatycznych, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego.
(111) 298400
(220) 2016 11 29
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) CJ 4DPLEX Co., Ltd., Seul, KR.
(540) 4DX
(540)
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(210) 464541

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 20 krzesła, fotele i siedzenia, krzesła, fotele i siedzenia
z efektami specjalnymi, fotele kinowe do oglądania filmów w rzeczywistości wirtualnej, fotele kinowe i teatralne, krzesła, fotele i siedzenia z efektami specjalnymi takimi jak wiatr, zapach, pryskanie wodą,
ruch, wibracje, dym, bańki mydlane, światło laserowe lub rozbłyski
światła, fotele kinowe i teatralne z efektami specjalnymi takimi jak
wiatr, zapach, pryskanie wodą, ruch, wibracje, dym, bańki mydlane,
światło laserowe lub rozbłyski światła, fotele kinowe, teatralne oraz
do specjalnych urządzeń rozrywkowych z wbudowanymi symulatorami ruchu oraz efektami specjalnymi do użytku w kinach, teatrach,
parkach rozrywki, muzeach, centrach edukacji i nauki, galeriach interaktywnych, obiektach ze specjalnymi atrakcjami i obiektach rozrywkowych, krzesła, fotele i siedzenia rozrywkowe do zapewniania
efektów widzom filmowym w obiektach rozrywkowych w postaci
efektów specjalnych takich jak wiatr, zapach, pryskanie wodą, ruch,
wibracje, dym, bańki mydlane, światło laserowe lub rozbłyski światła, niemetalowe tablice pamiątkowe z kości, kości słoniowej, gipsu,
tworzyw sztucznych, wosku, drewna, muszli, bursztynu, niemetalowe puchary pamiątkowe z kości, kości słoniowej, gipsu, tworzyw
sztucznych, wosku, drewna, muszli, bursztynu, posągi z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, meble, lustra, ramy do obrazów,
poduszki, łóżka i materace.

Kolor znaku: ciemnozielony, żółty
(531) 02.03.01, 24.17.21, 27.05.01, 05.03.13, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 298402
(220) 2016 12 01
(210) 464638
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) ANDRZEJCZUK OLIVER BEACH BOX, Kołobrzeg, PL.
(540) Beach Box
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, snack-bary, usługi świadczone
przez bary bistro.
(111) 298403
(220) 2016 12 01
(210) 464639
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) LUSAWA RAFAŁ THE ART OF SAFETY, Warszawa, PL.
(540) LSMS
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
fakturowanie, fotokopiowanie, działalność agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, analiza kosztów,
maszynopisanie, usługi porównywania cen, powielanie dokumentów, public relations, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
reklamy prasowe, reklamy radiowe, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, analizy
rynkowe, badania rynkowe, usługi sekretarskie, sortowanie danych
w bazach komputerowych, publikowanie sponsorowanych tekstów,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, reklama telewizyjna, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, kreowanie wizerunku-firmy, usług, towaru, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wystawy handlowe,
wywiad gospodarczy, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzanie personelem, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, 41 fotografowanie,
fotoreportaże, karaoke-usługi związane z organizacją imprez karaoke, nagrywanie filmów na taśmach wideo filmowanie, nauczanie,
nauczanie korespondencyjne, usługi tworzenia obrazów cyfrowych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych-szkolenia, organizowanie konkursów-edukacja lub
rozrywka, organizowanie loterii, kształcenie praktyczne-pokazy, produkcja filmów, produkcja programów radiowych i programów telewizyjnych, rozrywka-widowiska, organizowania i prowadzenie semi-
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nariów, sprawdziany edukacyjne, szkolenia, pisanie tekstów, innych
niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania
z sieci komputerowych, organizowanie i obsługa zjazdów.

usługi salonów piękności, w tym usługi wizażu, usługi klinik medycyny estetycznej, usługi w zakresie salonów fryzjerskich, informacja
i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów
kosmetycznych.

(111) 298404
(220) 2016 12 16
(210) 465294
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) YONELLE METAMORPHOSIS
(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, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne
zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny
ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele
kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku
[do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki
do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy,
maseczki do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki
do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry,
8 przybory do pielęgnacji urody, przybory do pielęgnacji paznokci,
prostownice i lokówki do włosów, 10 urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty
do masażu, aparatura do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy,
sonoforezy, peelingu kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny, urządzenia wykorzystujące światło IPL, maseczki kosmetyczne mające status wyrobu medycznego, urządzenia
do pielęgnacji urody, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów
na twarz i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia do zabiegów
przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji, urządzenia do pielęgnacji paznokci, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących
produktów: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała,
toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne
zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny
ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele
kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku
[do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki
do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy,
maseczki do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki
do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry,
przybory i urządzenia do pielęgnacji urody, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji,
przybory i urządzenia do pielęgnacji paznokci, prostownice i lokówki do włosów, urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania
zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, aparatura
do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu
kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny,
urządzenia wykorzystujące światło IPL, 44 zabiegi kosmetyczne,
w tym manicure, pedicure i masaże, usługi pielęgnacji z wykorzystaniem maseczek kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji urody,

(111) 298405
(220) 2016 12 23
(210) 465620
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) MARSZAŁEK WOJCIECH HARDGARDEN, Gajewniki-Kolonia, PL.
(540) KRETOSTOP
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, beżowy
(531) 03.05.07, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 środki odstraszające zwierzęta, środki odstraszające
mrówki, środki odstraszające owady, środki do tępienia szkodników,
środki do odstraszania szkodników, trutka w paście na szkodniki
ogrodowe, trutka w paście do zwalczania gryzoni, granulat do zwalczania gryzoni, trutka na szczury, żel na krety, żel przeciw gryzoniom,
żel do odstraszania psów i kotów, płyn na kuny i inne zwierzęta, granulat na krety, granulat odstraszający dziką zwierzynę, płyn do odstraszania lub zwalczania szkodników, 21 pułapki na szkodniki.
(111) 298406
(220) 2016 12 23
(210) 465626
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) SADOWSKI RAFAŁ AP CONSTRUCTION, Środa Śląska, PL.
(540) AP UM10
(510), (511) 19 zaprawy budowlane.
(111) 298407
(220) 2016 12 23
(210) 465628
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) SADOWSKI RAFAŁ AP CONSTRUCTION, Środa Śląska, PL.
(540) AP VM50
(510), (511) 19 zaprawy budowlane.
(111) 298408
(220) 2016 12 28
(210) 465700
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 24 Poczta Polska Pocztex Ekspres 24
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 26.04.02, 26.04.12, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne,
pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowania, zeszyty, kartki okolicznościowe, wyroby z kartonu, mianowicie: plakaty z kartonu, banery wystawowe wykonane
z kartonu, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane
zaproszenia kartonowe, etykiety z kartonu, formularze (blankiety,
druki) z kartonu, kartonowe kontenery do pakowania, kartonowe
pudełka do pakowania, karty pocztowe z kartonu, koperty z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, pojemniki kartonowe, pudełka kartonowe, składane pudełka kartonowe, szyldy
z kartonu, szyldy reklamowe z kartonu, transparenty z kartonu, tuby
z kartonu, ulotki z kartonu, wystawowe kartonowe pudełka, papeterie, karty pocztowe, widokówki, karnety, czyste blankiety, 35 usługi
w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku, uzyskiwania i sys-
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tematyzowania danych do komputerowych baz danych, kreowania
wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji dla osób trzecich; reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechniania ogłoszeń, Informacji i materiałów reklamowych,
w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej,
rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur); dystrybucji materiałów reklamowych, zbierania,
adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków
i paczek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów,
usługa administrowania call center na rzecz osób trzecich, 36 usługi
bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów pocztowych, wpłat
na rachunki bankowe; usługi monetarne, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym;
usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług
przez Internet, telefon i urządzenie mobilne; usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków
z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa
płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej; obsługa kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych
powstałych przez płatność pre-paid; obsługa kart, kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart
płatniczych, usługi finansowe, w tym oferowanie kont online w systemie elektronicznym, bankowość elektroniczna, usługi bankowości
online, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer
środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną;
przesyłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa
rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami,
38 usługi obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie zapewnienia dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej,
udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania informacji o przesyłkach, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową,
w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych,
w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi
w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające
na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przekazywania
on-line kartek z życzeniami, usługi przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, informacja o powyższych usługach, 39 usługi
w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek,
paczek i korespondencji, frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodowego, usługi kurierskie, usługi logistyki transportu, usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie,
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, usługi call center
w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania i przechowywania.

(111) 298409
(220) 2016 12 28
(210) 465708
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 24 Poczta Polska Pocztex Ekspres 24
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 26.04.02, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne,
pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały papiernicze, broszury, torby i to-
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rebki do pakowania; zeszyty, kartki okolicznościowe, wyroby z kartonu, mianowicie: plakaty z kartonu, banery wystawowe wykonane
z kartonu, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane
zaproszenia kartonowe, etykiety z kartonu, formularze (blankiety,
druki) z kartonu, kartonowe kontenery do pakowania, kartonowe
pudełka do pakowania, karty pocztowe z kartonu, koperty z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, pojemniki kartonowe, pudełka kartonowe, składane pudełka kartonowe, szyldy
z kartonu, szyldy reklamowe z kartonu, transparenty z kartonu, tuby
z kartonu, ulotki z kartonu, wystawowe kartonowe pudełka, papeterie, karty pocztowe, widokówki, karnety, czyste blankiety, 35 usługi
w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi; opracowania i organizowania programów promocyjnych; badania opinii społecznej; badania rynku; uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych; kreowania
wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług; wyszukiwania informacji dla osób trzecich; reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej;
rozpowszechniania ogłoszeń, Informacji i materiałów reklamowych,
w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego; reklamy korespondencyjnej;
rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur); dystrybucji materiałów reklamowych; zbierania,
adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków
i paczek (prace biurowe); gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom; powielania dokumentów;
usługa administrowania call center na rzecz osób trzecich, 36 usługi
bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów pocztowych, wpłat
na rachunki bankowe; usługi monetarne, usługi pośrednictwa finansowego; usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych; usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym;
usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług
przez Internet, telefon i urządzenie mobilne; usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków
z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa
płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej; obsługa kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych
powstałych przez płatność pre-paid; obsługa kart, kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart
płatniczych; usługi finansowe, w tym oferowanie kont online w systemie elektronicznym; bankowość elektroniczna, usługi bankowości
online, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer
środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną;
przesyłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych; usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa
rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną; wynajem nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami,
38 usługi obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie zapewnienia dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej;
udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania informacji o przesyłkach; usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową,
w tym Internet; usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych,
w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy; usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych; usługi
w zakresie udostępniania internetowych kont; usługi w zakresie obustronnej transmisji danych; usługi portali internetowych polegające
na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem Internetu; usługi przekazywania
on-line kartek z życzeniami; usługi przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera; usługi przesyłania telekopii; usługi telekomunikacyjne; informacja o powyższych usługach, 39 usługi
w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek,
paczek i korespondencji; frankowania przesyłek pocztowych; transportu samochodowego, usługi kurierskie; usługi logistyki transportu; usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie;
informacja o składowaniu; informacja o transporcie; usługi call center
w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania i przechowywania.

(111) 298410
(151) 2017 07 07

(220) 2016 12 29
(441) 2017 03 20

(210) 465769
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(732) EAST WINES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki, PL.
(540) INCANTARE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, w tym wina.

zacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.

(111) 298411
(220) 2017 01 03
(210) 465867
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Śmigiel, PL.
(540) spafood
(540)

(111) 298414
(220) 2017 01 10
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) WANG ZHONGLING, Guangzhou City, CN.
(540) DANNY BEAR
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski, biały
(531) 11.01.04, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso gotowe do spożycia, mięso
pokrojone w plastry, przetworzone produkty mięsne, gotowe dania
z mięsa, szaszłyki, burgery, burgery mięsne, produkty mięsne w formie burgerów, klopsiki drobiowe.
(111) 298412
(220) 2017 01 04
(210) 465932
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) Urazolan
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, środki
zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych, preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające
leczenie, witaminy same lub w połączeniach wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, korzenie lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne
pochodzenia roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych.
(111) 298413
(220) 2016 11 21
(210) 465975
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 13
(732) SZUBA PRZEMYSŁAW JACEK, Dobra-Nowiny, PL.
(540) Bascom
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, czerwony
(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.07, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budownictwo, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawa
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, układanie kabli, 42 programowanie komputerów, audyt energetyczny, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konwersja
danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna],
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokali-

(210) 466088

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby, kufry podróżne, torebki, torby podróżne, portfele, skóra nieobrobiona lub półobrobiona, rzemienie, parasole, laski
do chodzenia, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, baty, bicze,
błona z jelit zwierzęcych, plecaki, 24 tkaniny, materiały tekstylne nietkane, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, filc, ręczniki, bielizna
pościelowa i koce, wkładki do śpiwora, pokrowce I narzuty na meble,
zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, dopasowane pokrowce
na deski toaletowe z tkaniny, sztandary z materiałów tekstylnych lub
tworzyw sztucznych, 25 obuwie, odzież, odzież gotowa, kapelusze,
wyroby pończosznicze, rękawiczki, szaliki, pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], czepki pod prysznic, maski na oczy do spania.
(111) 298415
(220) 2017 01 10
(210) 466095
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) BK-SALMON SPÓŁKA AKCYJNA, Żelistrzewo, PL.
(540) SARDIGNA FRESHLY FROZEN
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby, owoce morza, mięczaki, skorupiaki, krewetki,
43 usługi zaopatrzenia w żywność.
(111) 298416
(220) 2017 01 18
(210) 466614
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) PRAŻUCH MARCIN WYDAWNICTWO OLIMP, Jeleniec, PL.
(540) WYDAWNICTWO olimp
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01, 26.04.09
(510), (511) 9 interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy komputerowe,
nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, podręczniki edukacyjne, książki
dla dzieci, książki do malowania, książeczki do kolorowania, czasopisma [periodyki], drukowane materiały dydaktyczne, 28 zabawki, zabawki edukacyjne, gry, gry planszowe, elektroniczne gry edukacyjne
dla dzieci, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży następujących towarów:
interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier,
programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy komputerowe, nagrane płyty
kompaktowe zawierające gry, materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, podręczniki edukacyjne, książki dla dzieci, książki
do malowania, książeczki do kolorowania, czasopisma [periodyki],
drukowane materiały dydaktyczne, zabawki, zabawki edukacyjne,
gry, gry planszowe, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism,
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wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie książek, publikowanie czasopism, publikowanie tekstów edukacyjnych, gry oferowane
w systemie on-line z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci.

(111) 298417
(220) 2017 01 11
(210) 466154
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) GWG EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) coco vital
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 32 woda kokosowa jako napój.
(111) 298418
(220) 2017 01 11
(210) 466141
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) EMELVA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(111) 298419
(220) 2017 01 16
(151) 2017 06 26
(441) 2017 02 20
(732) RYCHTER RAFAŁ, Magdalenka, PL.
(540) feelco HEATING & COOLING SYSTEM
(540)

(210) 466317

do baz danych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność
poprzez sieć światłowodów, usługi zapewniania dostępu do treści
portali internetowych, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazywania
poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej
i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie 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, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(111) 298421
(220) 2017 01 19
(210) 466619
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MARINE HOTEL
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.01.05
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi pensjonatowe, biura-agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach,
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, kawiarnie, restauracje, stołówki.
(111) 298422
(220) 2017 01 19
(210) 466626
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 06
(732) PRZYBYŁ JAROSŁAW, Mielno, PL.
(540) POWER DUCK
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje
energetyczne, woda.
(111) 298423
(220) 2017 01 20
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) POLAK PIOTR TECWELD, Piekary Śląskie, PL.
(540) digitec
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.03.02, 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
(111) 298420
(220) 2017 01 17
(210) 466325
(151) 2017 06 21
(441) 2017 03 06
(732) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC SPÓŁKA JAWNA,
Kraków, PL.
(540) FIORENTINA
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety
papierowe, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw
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 restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet,
38 przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych
i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu

Nr 11/2017

(210) 466636

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 spawarki, automatyczne spawarki elektryczne, elektryczne urządzenia do spawania, maszyny do spawania łukiem elektrycznym, elektrody do urządzeń spawalniczych, palniki spawalnicze, urządzenia do spawania laserowego, części zamienne, osprzęt
i akcesoria do wymienionych urządzeń.
(111) 298424
(220) 2017 01 21
(210) 466644
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) BORYCHOWSKI PIOTR, SKOLIMOWSKI MARIUSZ PEEM
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) enero
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 zasilacze do laptopów, baterie do laptopów, zasilacze
do tabletów, klawiatury, klawiatury do laptopów, klawiatury wielofunkcyjne do komputerów, baterie do telefonów komórkowych, ban-

Nr 11/2017
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ki energii, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży następujących towarów:
zasilacze do laptopów, baterie do laptopów, zasilacze do tabletów,
klawiatury, klawiatury do laptopów, klawiatury wielofunkcyjne
do komputerów, baterie do telefonów komórkowych, banki energii.

(111) 298425
(220) 2017 01 23
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, PL.
(540) Moje Deko
(540)
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(540)

(210) 466662

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, ciemnoniebieski, żółty,
zielony, brązowy, czerwony, srebrny, biały
(531) 08.01.15, 19.03.01, 27.05.01, 29.01.15, 08.03.01, 05.07.21,
11.01.04, 11.03.09
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery, twarogi.

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery i emalie, środki do konserwacji drewna, farby wodne, bakteriobójcze, ognioodporne, farby
przeciw zanieczyszczeniom, farby do emalii, farby stosowane w ceramice, preparaty zabezpieczające do metali, rozcieńczalniki do farb
i lakierów, utrwalacze, zagęszczacze do farb i barwników, 17 farby,
oleje i lakiery izolacyjne.
(111) 298426
(220) 2017 01 24
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA CELLBLOCK GREEN POWER
(540)

(111) 298428
(220) 2017 01 24
(210) 466675
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) AT ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) RoAd
(540)

(210) 466666

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.04.02, 24.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji 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 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 pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym,
kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele
lecznicze .
(111) 298427
(220) 2017 01 24
(210) 466670
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Twaróg
na sernik nie wymaga mielenia delikatny w smaku

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych,
dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, fracht, fracht jako przewóz towarów, frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie, informacja
o składowaniu, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, logistyka transportu, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, maklerstwo transportowe, pakowanie
towarów, parkowanie samochodów, wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo frachtowe, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, ratownictwo
podwodne, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja,
transport, transport i przechowywanie odpadów, transport karetkami ratunkowymi, transport mebli, transport samochodami opancerzonymi, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży,
usługi butelkowania, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi
kurierskie [wiadomości lub towary], usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi rozładunku towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania wycieczek, wynajem samochodów, wynajem systemów nawigacyjnych,
wynajem traktorów, wynajem zamrażarek, wynajmowanie garaży,
wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, zbieranie wyrobów nadających
się do przetworzenia lub transportu.
(111) 298429
(220) 2017 01 25
(151) 2017 07 07
(441) 2017 03 20
(732) WEPPE PIOTR FT PLUS, Gdańsk, PL.
(540) REHAKURSY.PL
(540)

(210) 466744

Kolor znaku: niebieski, zielony, szary
(531) 02.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie
szkoleń i kursów w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], organizacja konferencji edukacyjnych, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych
i ich leczenia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne związane z zabiegami
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terapeutycznymi, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej.

(111) 298430
(220) 2017 01 31
(210) 466918
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) REDactive Control³
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji 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 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, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust,
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu
leczniczym, kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny,
żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych,
kąpiele lecznicze.
(111) 298431
(220) 2012 06 01
(151) 2017 07 21
(441) 2012 09 10
(732) Gothals Limited, Nikozja, CY.
(540) Si sinsay
(540)

Nr 11/2017

(540) Eco-HAB
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych, przyrządy laboratoryjne, inne niż do użytku medycznego, urządzenia do monitorowania, urządzenia do monitorowania zwierząt, urządzenia do monitorowania zwierząt laboratoryjnych, urządzenia do monitorowania
zachowań myszy, elektroniczne urządzenia do identyfikacji zwierząt,
oprogramowanie, 10 urządzenia i przyrządy weterynaryjne, narzędzia do diagnostyki weterynaryjnej, 19 zagrody niemetalowe dla
zwierząt, 42 usługi badawczo-rozwojowe, badania naukowe, badania laboratoryjne, usługi inżynieryjne, badania dotyczące hodowli
zwierząt, projektowanie systemów pomieszczeń dla zwierząt laboratoryjnych, 44 hodowla zwierząt, doradztwo związane z hodowlą
zwierząt.
(111) 298433
(220) 2016 01 11
(151) 2017 07 13
(441) 2016 04 11
(732) Démos trade, a.s., Ostrava-Kunčičky, CZ.
(540) Démos Wszystko do produkcji mebli
(540)

(210) 451181

(210) 401149

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, etui w tym etui na okulary, pamięci komputerowe, 14 zegary, zegarki i budziki, chronometry i chronografy, paski do zegarków, futerały i pudełka na zegarki, pojemniki specjalnie
przystosowane do ekspozycji zegarków: szkatułki na biżuterię, kasetki na biżuterię, zamykane szafki na biżuterię, pudelka na biżuterię,
wszystkie wykonane z metali szlachetnych i ich stopów lub metali
posrebrzanych lub pozłacanych: biżuteria, medale, naszyjniki, kolczyki, pierścionki, spinki do krawatów, spinki do mankietów: ozdoby
osobiste, mianowicie broszki, szpilki, medaliony, bransolety, wisiorki,
łańcuszki i szpilki do krawatów, figurki i ozdoby z metali szlachetnych, sztuczna biżuteria: kamienie szlachetne, 18 imitacje skóry,
futra jako skóry zwierzęce, aktówki, teczki, kuferki, parasole, paski
do torebek na ramie, plecaki, portfele, portmonetki, torby na ubrania, torebki, walizki, 24 bielizna pościelowa, bielizna stołowa, drelich,
dzianina, dżersej, flanela kapy na łóżka, narzuty na łóżka, pledy, podszewki, poszewki, ręczniki tekstylne, sztandary, tkaniny elastyczne,
tkaniny, zasłony z surowców włókienniczych i tworzyw sztucznych,
25 obuwie, odzieży, nakrycia głowy, 26 emblematy ozdobne, falbany do odzieży, guziki, igły, klamry do odzieży, klamry do pasków,
koronki, napy, numery startowe, opaski na włosy, pasmanteria, poduszeczki do igieł, siatki na włosy, sprzączki do ubrań, taśmy wykończeniowe, wstążki, zamki błyskawiczne, zatrzaski, zapięcia do odzieży, 35 usługi w zakresie: analiz rynkowych, badań rynku, dekoracji
wystaw sklepowych, doradztwahandlowego, organizowania targów
handlowych i reklamowych, prowadzenia sklepu z artykułami odzieżowymi, obuwniczymi i pasmanteryjnymi, reklamy, specjalistycznego doradztwa handlowego, prowadzenie sprzedaży artykułów
odzieżowych za pomocą sklepu internetowego, 42 usługi dekoracji
wnętrz, usługi informacji o modzie, usługi projektowania mody, usługi testowania materiałów, usługi wzornictwa przemysłowego.
(111) 298432
(220) 2015 06 11
(210) 443477
(151) 2017 07 13
(441) 2015 09 28
(732) INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN IM. M.
NENCKIEGO, Warszawa, PL.

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09, 26.15.09
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, okucia mebli, metalowe materiały budowlane, metalowe przybory ślusarskie i blacharskie, rurki metalowe, wyroby metalowe, które nie są wymienione w innych kategoriach, zaciski metalowe, okucia drzwi, zawiasy,
wieszaki (metalowe), haczyki na wieszaki (metalowe), profilowane
wsporniki (metalowe) dla budownictwa, uchwyty metalowe, śruby
(metalowe), metalowe kable i przewody nieelektryczne, 20 meble,
lustra, ramy, wyroby stolarskie, zaczepy niemetalowe, drewniane rękojeści, uchwyty i zaciski, haczyki do ubrań (niemetalowe), wieszaki
do ubrań, haki do wieszaków (niemetalowe), okucia drzwi (niemetalowe), okucia okien niemetalowe, stojaki do wystawiania towaru,
wsporniki do zasłon i draperii, listwy meblowe z tworzyw sztucznych, artystyczne wyroby stolarskie.
(111) 298434
(220) 2016 03 22
(210) 453961
(151) 2017 07 17
(441) 2016 06 20
(732) GWIAZDA LESZEK PRACOWNIA ZŁOTNICZA KORN, Lublin, PL.
(540) KORN
(510), (511) 14 biżuteria: pierścionki, kolczyki, obrączki, łańcuszki, bransoletki, sygnety, broszki, klipsy, spinki do krawatów, spinki
do mankietów, zawieszki, szpile, breloki, zegarki, kamienie naturalne
szlachetne, etui na biżuterię, futerały do zegarków i zegarów, szkatułki na biżuterię, naszyjniki, medaliony, ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, figurki z kamieni szlachetnych i półszlachetnych,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w punktach sprzedaży,
sklepach, sieciach sklepów, hurtowniach, salonach, na stronach internetowych takich towarów, jak wyroby jubilerskie, biżuteria, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne i ich stopy, usługi w zakresie
franchisingu, prowadzenie sieci salonów jubilerskich,, 36 usługi: wyceny biżuterii, kamieni szlachetnych, diamentów, depozytów przedmiotów wartościowych, 37 naprawa biżuterii, 40 usługi jubilerskie,
wykonywanie i przeróbka biżuterii, usługi grawerskie w zakresie biżuterii i artystycznych wyrobów użytku codziennego, posrebrzanie
i pozłacanie wyrobów z metali szlachetnych i półszlachetnych oraz
pokrywanie galwaniczne przedmiotów dekoracyjnych metalami
szlachetnymi i półszlachetnymi, 42 projektowanie biżuterii.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 298435
(220) 2016 04 05
(210) 454476
(151) 2017 07 13
(441) 2016 07 04
(732) IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) hajp hunting
(510), (511) 35 badania: rynku, socjologiczne, marketingowe, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością go-
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spodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania
kadrowego, reklamy, negocjacji, marketingu, badań rynkowych i socjologicznych oraz doradztwo handlowe, 41 nauczanie w zakresie
działalności gospodarczej, szkolenia w zakresie: badań rynkowych
i socjologicznych, reklamy, marketingu, zarządzania działalnością
gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenia negocjacji, zarządzania kadrowego, finansów, oprogramowania
komputerów.

(111) 298436
(220) 2016 04 21
(210) 455343
(151) 2017 07 14
(441) 2017 02 06
(732) SOKOŁOWSKI ARTUR PARK PAMIĘCI, Lublin, PL.
(540) ANIMAL PARK
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, złoty
(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.28, 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 45 kremacja.
(111) 298437
(220) 2016 06 08
(210) 457622
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 20
(732) REJDYCH TADEUSZ, REJDYCH PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE KETZ SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) KETZ
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 1 spoiwa i środki konserwacji budynków z wyjątkiem
farb i olejów, w tym do betonu, ceramiki i metalu, kleje inne niż
do użytku domowego lub biurowego, w tym kleje przemysłowe i budowlane, preparaty gruntujące wyjątkiem farb i olejów, preparaty
do konserwacji dachów wyjątkiem farb i olejów, 17 naturalne, syntetyczne i półprzetworzone: materiały zapobiegające promieniowaniu
cieplnemu, materiały izolacyjne, materiały do uszczelniania zapobiegające przeciekom wody, materiały wypełniające, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, 19 materiały budowlane niemetalowe: asfalt, smoła, bitumy, cement, wapno, gips, glina, granit, szkło
budowlane, techniczne i izolacyjne, kamień budowlany, spoiwa
murarskie, niemetalowe konstrukcje dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe, papa do pokryć dachowych, pokrycia dachowe bitumiczne, dachówki niemetalowe, wyroby klinkierowe, rynny dachowe
niemetalowe, gotowa do użycia łata drogowa stosowana na zimno,
zawierająca asfalty i kruszywa z przeznaczeniem do wypełniania
ubytków, uszkodzeń i dziur w nawierzchni drogowej, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, a mianowicie materiałów budowlanych niemetalowych i chemii budowlanej pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie hurtowym, detalicznym i za pośrednictwem sieci Internet, pośrednictwo w handlu
materiałami budowlanymi niemetalowymi i chemią budowlaną, zarządzanie przedsięwzięciami handlowymi i gospodarczymi, przedstawicielstwo handlowe podmiotów zagranicznych, pośrednictwo
handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, usługi agencji
informacji handlowej w zakresie materiałów budowlanych niemetalowych i chemii budowlanej, usługi agencji importowo-eksportowej w dziedzinie materiałów budowlanych niemetalowych i chemii
budowlanej, reklama produktów, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych: prospektów, broszur, ulotek, ogłoszeń reklamowych,
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37 usługi naprawy asfaltowych i betonowych nawierzchni drogowych, usługi budowlane, remontowe i konserwacyjne budynków,
wykonywanie izolacji i hydroizolacji na podłożach betonowych, metalowych, ceglanych, asfaltowych, wykonywanie dociepleń, usługi
dekarskie, 42 usługi projektowania dachów.

(111) 298438
(220) 2016 09 23
(210) 461909
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 20
(732) DOLNOŚLĄSKIE KONSORCJUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) DOLNOŚLĄSKIE KONSORCJUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 35 marketing, pomoc i doradztwo przy zarządzaniu przedsiębiorstwami, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc
i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 36 windykacja, ściąganie wierzytelności, obrót wierzytelnościami, zarządzanie wierzytelnościami, zarządzanie finansami,
doradztwo w zakresie zarządzania finansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, dzierżawa majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, pośrednictwo w obrocie
majątkiem nieruchomym, doradztwo w sprawach finansowych i fiskalnych, usługi finansowe, 45 usługi prawne, usługi arbitrażowe,
mediacje, rejestrowanie domen internetowych, licencjonowanie
programów komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi i licencjami.
(111) 298439
(220) 2016 09 28
(210) 462050
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brześć Kujawski, PL.
(540) POM BRODNICA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 7 maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, części do maszyn
i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa, mechaniczne narzędzia dla rolnictwa i leśnictwa, 12 wózki transportowe, podwozia, ramy, części
do pojazdów mechanicznych.
(111) 298440
(220) 2016 10 07
(210) 462446
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 27
(732) MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) HANKA
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna i ich przetwory, wyroby wędliniarskie, wędliny wieprzowe i mieszane z mięsem drobiowym, wołowym i dziczyzną, wędliny drobiowe, kiełbasy,
mielonki, galarety, wędzonki, pasztety, konserwy mięsne, przetwory
z krwi, flaki, podroby, smalec, pasty na bazie mięsa, warzyw, owoców
morza, sałatki mięsno-warzywne, oleje i tłuszcze jadalne, gotowe
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posiłki gotowane, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie
lub głównie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców,
dania gotowe na bazie mięsa, gotowe produkty z warzyw, mrożone
gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców, krokiety, bigos.

(111) 298441
(220) 2016 11 16
(210) 463962
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 20
(732) TVPASJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) TVPasja dystrybucja kanałów tv
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 38 rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów,
emisja telewizyjna, emisja treści wideo, emisja programów telewizyjnych, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja programów
telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie (VOD), usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub
obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego.
(111) 298442
(220) 2016 11 28
(210) 464431
(151) 2017 07 14
(441) 2017 02 20
(732) KOŹLAK-MAZZUOCCO JOANNA MAŁGORZATA UNITED
WOMEN FOR THE DEVELOPMENT, Nowy Targ, PL.
(540) SNOWLAB
(540)
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(732) LIPOWICZ JUSTYNA AMBIENT AGENCJA MARKETINGOWA,
Żnin, PL.
(540) LIPRO
(510), (511) 34 papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory nikotyny
do stosowania w e-papierosach, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, płyn
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający
glicerynę roślinną, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, atomizery do papierosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektronicznych, środki czyszczące do papierosów elektronicznych, pudełka na papierosy elektroniczne, etui do papierosów
elektronicznych, uchwyty do papierosów elektronicznych, 35 usługi
sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania
w e-papierosach, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, płyn do papierosów
elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, atomizery do papierosów elektronicznych, kartomizery do papierosów
elektronicznych, środki czyszczące do papierosów elektronicznych,
pudełka na papierosy elektroniczne, etui do papierosów elektronicznych, uchwyty do papierosów elektronicznych, 37 stacje obsługi (stacje benzynowe), usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie
i obsługa], usługi tankowania pojazdów lądowych, usługi tankowania paliwa do pojazdów, usługi myjni pojazdów, czyszczenie i mycie
samochodów, 39 usługi związane z magazynowaniem towarów,
magazynowanie i składowanie, magazynowanie towarów, składowanie towarów w magazynach, wynajem przestrzeni magazynowej,
transport, usługi transportowe, logistyka transportu, transport samochodowy, transport towarów, spedycja towarów, usługi spedycji
ładunku drogą lądową, usługi informacyjne związane z transportem
towarów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne na stacjach paliwowych, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie
barów szybkiej obsługi.
(111) 298445
(220) 2016 12 01
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) PREMIUM CORNELIUS MALT
(540)

(210) 464640

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały, czarny
(531) 27.05.01, 24.01.05, 24.13.01, 29.01.14
(510), (511) 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe,
ozdoby choinkowe.
(111) 298443
(220) 2016 11 29
(210) 464503
(151) 2017 07 18
(441) 2017 03 06
(732) OJRZYŃSKA KATARZYNA KRYNICKI DWÓR, Krynica Morska, PL.
(540) Port 21
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie wynajmu pokojów, udostępnianie
miejsc noclegowych w hotelach, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], pensjonaty, domy gościnne, domy turystyczne, hostele (schroniska), zajazdy dla turystów.
(111) 298444
(151) 2017 07 17

(220) 2016 11 29
(441) 2017 03 27

(210) 464504

Kolor znaku: niebieski, złoty, żółty, biały, szary, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski
(531) 03.07.02, 05.07.02, 24.01.05, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje, napoje bezalkoholowe, słodowe napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie słodu, napoje energetyzujące.
(111) 298446
(220) 2016 12 13
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 27
(732) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem, PL.
(540) blue Blue stop. Warto się zatrzymać

(210) 465137
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły szkolne i biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze, papierowe: chusteczki do nosa, ręczniki, serwetki
oraz obrusy, karty muzyczne z życzeniami, kleje do materiałów piśmiennych lub do użytku domowego, książki, czasopisma, gazety,
pieczątki, jednorazowe niemowlęce pielucho-majtki oraz pieluchy
z papieru lub celulozy, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, papier i karton, torebki oraz artykuły do przechowywania
z papieru lub kartonu, pędzle do malowania, torby i worki do pakowania i zawijania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, noże do papieru, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz
poprzez ofertę bezpośrednią towarów: artykuły szkolne i biurowe,
artykuły papiernicze, chusteczki do nosa, ręczniki, serwetki, obrusy,
karty do gry, karty muzyczne z życzeniami, kleje, książki, czasopisma,
gazety, pieczątki, jednorazowe pielucho-majtki oraz pieluchy, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, papier, karton i wyroby
z tych materiałów, pędzle do malowania, torby i worki do pakowania
i zawijania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, noże
do papieru, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.
(111) 298447
(220) 2016 12 14
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 27
(732) BRANDT ANDRZEJ, Kraków, PL.
(540) CodeSprinters
(540)

(210) 465157

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, biały, szary
(531) 26.03.01, 26.03.06, 26.03.16, 26.11.01, 26.11.25, 26.13.25,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 usługa nauczania i szkolenie, prowadzenie skomputeryzowanych szkoleń, szkolenia dla dorosłych, szkolenia personelu, szkolenia biznesowe, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia
związane ze sprzętem komputerowym, szkolenia techniczne dla
programistów, szkolenia w zakresie technik komputerowych, szkolenia w zakresie programowania komputerów, szkolenia w zakresie
opracowywania systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie
elektronicznego przetwarzania danych, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie projektowania, szkolenia
z zakresu public relations, szkolenia w dziedzinie zarządzania, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie coachingu zawodowego, usługi szkoleniowe lub
edukacyjne w dziedzinie coachingu biznesowego, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem szkoleń, 42 projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, programowanie
oprogramowania do importowania, programowanie oprogramowania edukacyjnego, programowanie komputerów do celów telekomunikacji, programowanie oprogramowania komputerowego
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do szacowania i obliczania danych, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, obsługiwanie i zarządzanie portalem internetowym,
projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
programowanie komputerowe w zakresie gier wideo, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie
programów do przetwarzania danych, programowanie animacji
komputerowych, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych danych i zarządzania
nimi, doradztwo specjalistyczne i informacyjne związane z programowaniem komputerowym, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie
projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych.

(111) 298448
(220) 2016 12 16
(210) 465284
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 20
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) …uznawany za najlepszy! KIELCE Majonez KIELECKI Tradycja
produkcji od 1959r.
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, biały, brązowy, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.09.02, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.16,
26.01.18, 19.03.01, 06.07.04, 06.07.25
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.
(111) 298449
(220) 2016 12 19
(210) 465378
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy, PL.
(540) ZEK
(510), (511) 7 elektryczne narzędzia ręczne, klucze o napędzie elektrycznym, w tym klucze dynamometryczne.
(111) 298450
(220) 2016 12 20
(210) 465437
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) MASARSKI STRAGAN
(540)

Kolor znaku: beżowy, brązowy, złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 08.05.01, 08.05.04, 08.05.25, 12.01.01,
12.01.15, 14.07.18
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
(111) 298451
(220) 2016 12 22
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 20
(732) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów, PL.
(540) HELIO Żurawina suszona

(210) 465575
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(540)

(732) OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MY WORLD MY RULES
(510), (511) 30 batony, batony czekoladowe, batony zbożowe i energetyczne, batony na bazie granoli, batony z orzechów w karmelu,
herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, karmelki [cukierki], muesli, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, słodycze, cukierki jako słodycze, słodycze do ssania,
wyroby cukiernicze, przekąski zbożowe, lody spożywcze, jogurt
mrożony, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, 32 wody mineralne i gazowane, wody stołowe, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące,
preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, napoje i soki owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, owocowe
nektary.

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, biały
(531) 25.01.15, 05.03.11, 05.07.21, 26.11.01, 26.11.12, 26.05.01,
26.05.06, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 żurawina suszona.
(111) 298452
(220) 2016 12 22
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 20
(732) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów, PL.
(540) HELIO Rodzynki
(540)

(210) 465578

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, biały
(531) 05.03.11, 05.07.10, 25.01.15, 26.05.01, 26.05.06, 26.05.18,
26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 rodzynki.
(111) 298453
(220) 2016 12 22
(151) 2017 07 18
(441) 2017 03 06
(732) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów, PL.
(540) HELIO Morele szuszone
(540)

(210) 465656

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, czerwony,
pomarańczowy, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.07.14, 25.01.15, 26.04.04, 26.05.02,
26.05.06, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 morele suszone.
(111) 298454
(151) 2017 07 12
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(220) 2017 01 03
(441) 2017 03 27

(210) 465877

(111) 298455
(220) 2017 01 06
(210) 466067
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 27
(732) MIEJSKI KLUB SPORTOWY PIOTRKOWIANIN, Piotrków
Trybunalski, PL.
(540) MKS PIOTRKOWIANIN 1997
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, czarny, biały, szary,
żółty, ciemnożółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.01.08, 21.03.01, 24.01.05, 24.01.08
(510), (511) 14 breloczki, biżuteria, zegarki, stopery, spinki do koszul, spinki do krawatów, 16 afisze, albumy, broszury, chorągiewki
papierowe, fotografie, ramki do fotografii, czasopisma, kalendarze,
druki, nalepki, naklejki, komiksy, obrazy, plakaty, przybory szkolne,
torby do pakowania, zeszyty, rysunki, grafiki, reprodukcje, 18 teczki, paski skórzane, torby, torebki, torby na sprzęt sportowy, portfele,
walizki, portmonetki, etui na klucze, parasolki, smycze, 21 przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego, naczynia, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze w tym,
ręczniki, koce, pledy, bielizna pościelowa, flagi, chorągiewki, proporczyki, naszywki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 smycze
do noszenia, 28 gry i zabawki, ozdoby choinkowe, sprzęt sportowy,
41 usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez sportowych,
rekreacyjnych, zawodów, pokazów, nauczanie, szkolenie, prowadzenie treningów w zakresie dyscyplin sportowych, publikowanie tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, w tym za pośrednictwem sieci
internetowej, usługi związane ze sportem, organizacja i prowadzenie
występów, pokazów, koncertów, spektakli i imprez.
(111) 298456
(220) 2017 01 08
(210) 466072
(151) 2017 07 19
(441) 2017 03 13
(732) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj, PL.
(540) SEMI LINE
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, stoły,
krzesła, komody, witryny, biurka, regały, szafki, ławy, szafy.
(111) 298457
(220) 2017 01 09
(210) 466075
(151) 2017 07 19
(441) 2017 03 13
(732) PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suchy Las, PL.
(540) Paw Decor Collection
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(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papierowe obrusy, serwetki papierowe, 35 usługi
w zakresie sprzedaży papierowych obrusów i serwetek papierowych.
(111) 298458
(220) 2017 01 09
(210) 466082
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 20
(732) APACK SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kowanowo, PL.
(540) SIMAYI SUSHI
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.19,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering) oferowanie żywności i napojów
dla gości oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach przygotowywanie posiłków i napojów restauracje oferujące dania na wynos
usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską usługi restauracji japońskich usługi restauracyjne.
(111) 298459
(220) 2017 01 10
(210) 466087
(151) 2017 07 19
(441) 2017 03 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA HYDRONOVA C+E
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji 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 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, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust,
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu
leczniczym, kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny,
żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych,
kąpiele lecznicze .
(111) 298460
(220) 2017 01 10
(210) 466092
(151) 2017 07 19
(441) 2017 03 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA HYDRONOVA POWER C+
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji 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
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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, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust,
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu
leczniczym, kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny,
żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych,
kąpiele lecznicze.

(111) 298461
(220) 2017 01 11
(210) 466149
(151) 2017 07 19
(441) 2017 03 20
(732) GRUPA ABG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RBB
(510), (511) 11 armatura i ceramika wodno-sanitarna w tym sanitarny
sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki natryskowe, obudowy
wanien i brodzików, kabiny i parawany natryskowe, prysznice, drążki
i uchwyty do pryszniców, miski ustępowe, spłuczki ustępowe, miski
i spłuczki kompaktowe, dolnopłuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki,
umywalki, postumenty i półpostumenty umywalek, misek ustępowych, bidetów i pisuarów, deski sedesowe, armatura wodociągowa,
sanitarna i gazowa, łazienkowe i kuchenne baterie zaworowe, głowice baterii zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, uszczelki
do zaworów i innej armatury wodociągowej, filtry do wody i gazu,
zainstalowane w rurociągach, instalacje wodne oraz kanalizacyjne,
w tym instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, lutowane, klejone i zgrzewane instalacje wodne z miedzi i tworzyw sztucznych,
wpusty posadzkowe, kratki rewizyjne, części do budowy studni-pompa głębinowa, rura osłonowa, rurociąg tłoczny pompy głębinowej, zawór zwrotny, głowica, zasuwa, obudowa studni, instalacje
odwodnieniowe i drenarskie, rury drenarskie, urządzenia do wentylacji, wentylatory, okapy wentylacyjne, pochłaniacze oparów, urządzenia do ogrzewania, elektryczne, gazowe, olejowe i węglowe kotły
grzewcze, elektryczne i gazowe przepływowe podgrzewacze wody,
elektryczne i gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody, wodne
grzejniki CO, grzejniki elektryczne i olejowo-elektryczne, naczynia
przeponowo-wyrównawcze dla instalacji CO, palniki olejowe, zasobniki ciepłej wody użytkowej, zbiorniki ciśnieniowe wody, instalacje
podłogowego ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze wody grzewczej oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogowego, lampy oświetleniowe, asortyment instalacyjno-grzewczy,
w tym grzejniki, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, kotły grzewcze, kotły do pralni, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, kanały kominowe do kotłów
grzewczych, kotły walczakowe bateryjne, nawilżacze do grzejników
do centralnego ogrzewania, klapy i zasuwy burzowe, urządzenia
do oczyszczania ścieków, rury kotłowe centralnego ogrzewania,
pompy cieplne, zawory kanalizacyjne, kolektory słoneczne [ogrzewanie], rury do kotłów grzewczych, kotły parowe inne niż części
maszyn, aparatura do ładowania pieców, dźwigary do ładowania
pieców, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
aparatura do podgrzewania wody, rekuperatory ciepła, urządzenia
elektryczne do ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, zestawy solarne, grupy solarne, ekologiczne systemy grzewcze, piece
słoneczne, 35 prowadzenie hurtowni, sklepu i salonu z materiałami
budowlanymi, instalacyjnymi, sanitarnymi, grzewczymi, płytkami
łazienkowymi i armaturą łazienkową, materiałami do wykańczania
wnętrz, sprzedaż materiałów budowlano-instalacyjnych poprzez
zamówienia internetowe, agencje handlowe, reklama, promocja,
zarządzanie działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów i druków, prowadzenie
i organizacja targów, giełd oraz wystaw handlowych i reklamowych,
w tym w zakresie armatury i ceramiki sanitarnej oraz asortymentu instalacyjno-grzewczego, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia wystawienniczego, dekoracja stoisk wystawienniczych, 39 dostarczanie
towarów, informacja o składowaniu, transporcie, magazynowanie,
pakowanie towarów, rozładunek, spedycja, wynajmowanie magazynów, usługi transportowe.
(111) 298462
(151) 2017 07 19

(220) 2017 01 11
(441) 2017 04 03

(210) 466153
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(732) ABRA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) abra MEBLE
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.22,
26.01.02, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, lampy oświetleniowe,
20 meble, lustra, ramy do obrazów, 22 tekstylia z nieprzetworzonych włókien, 27 dywany, słomianki, maty linoleum, wykładziny
podłogowe.
(111) 298463
(220) 2017 01 18
(210) 466372
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 13
(732) SZYMCZAK SŁAWOMIR KRZYSZTOF, Wrocław, PL.
(540) #amsathlete
(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 farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol do celów
farmaceutycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, preparaty
zawierające aloes do celów farmaceutycznych, amalgamaty dentystyczne, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów
weterynaryjnych, anestetyki jako środki znieczulające, kora z angostury do celów medycznych, antybiotyki, środki antykoncepcyjne
chemiczne, wata antyseptyczna, antyseptyki, środki zmniejszające
apetyt do celów medycznych, tabletki zmniejszające apetyt, apteczki
pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne wyposażone,
wata aseptyczna, herbata dla astmatyków, środki bakteriobójcze, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych,
buliony dla bakteriologicznych kultur, podłoża dla bakteriologicznych kultur, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, trucizny bakteryjne, balsamiczne [aromatyczne] preparaty
do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, artykuły
żywnościowe na bazie białka 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 weterynaryjnych, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, biologiczne kultury tkankowe do celów
weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych,
azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, preparaty bizmutowe
do celów farmaceutycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, bransolety do celów leczniczych, ołówki
przeciw brodawkom, brom do celów farmaceutycznych, buliony dla
kultur bakteriologicznych, środki do mycia bydła, drewno cedrowe
jako środek odstraszający owady, estry celulozy do celów farmaceutycznych, etery celulozowe do celów farmaceutycznych, odczynniki
chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych,
przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, chinina do celów medycznych, chinolina
do celów medycznych, kora chinowa do celów leczniczych, tkaniny
chirurgiczne, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chloroform, wyciąg
z chmielu 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 chemiczne dla testów ciążowych, cukier do celów medycznych, cukier
mlekowy do celów farmaceutycznych, cukierki do celów leczniczych,
wyroby cukiernicze do celów leczniczych, czopki, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, amalgamaty dentystyczne, cementy den-
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tystyczne, lakiery dentystyczne, mastyksy dentystyczne, materiały
dentystyczne do odcisków, dentystyczne materiały ścierne, kleje
do dentystycznych protez, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych,
chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, diastaza do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, digitalina, suplementy diety zawierające drożdże, drożdże do celów farmaceutycznych, przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów,
eliksiry [preparaty farmaceutyczne], preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, suplementy diety zawierające enzymy, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów
weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych,
eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, fenol do celów farmaceutycznych, środki chemiczne do zwalczania filoksera, fosforany do celów farmaceutycznych,
fungicydy, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów
farmaceutycznych, preparaty do sterylizacji gleby, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, octan glinu do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające glukozę, glukoza do celów medycznych, środki przeciw gorączce, gorczyca do celów
farmaceutycznych, okłady gorczycowe, gorczycowe plastry [synapizmy], olej gorczycowy do celów leczniczych, preparaty do niszczenia
grzyba domowego, woda gulardowa, guma do celów medycznych,
guma do żucia do celów leczniczych, gumiguta do celów leczniczych,
balsam gurjunowy do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina, preparaty przeciw hemoroidom, ołówki hemostatyczne, herbata lecznicza, herbaty ziołowe
do celów medycznych, herbicydy, bandaże higieniczne, majtki higieniczne, opaski higieniczne, podpaski higieniczne, wata higroskopijna,
muszka hiszpańska [proszek], hormony do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, implanty chirurgiczne [żywe tkanki], implanty
chirurgiczne składające się z żywych tkanek, insektycydy, intymne
preparaty nawilżające, mech irlandzki do celów medycznych, preparaty do irygacji do celów medycznych, izotopy do celów medycznych,
jalapa (wilec przeczyszczający), jod do celów farmaceutycznych, jodki
do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów kalomel, kamfora do celów medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, kandyz do celów
leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, karbonyl [środek przeciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów dentystycznych, ołówki kaustyczne, suplementy diety
zawierające kazeinę, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, kąpiele tlenowe, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
kleje do protez dentystycznych, kokaina, kolcowój lekarski do celów
medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, komórki 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 farmaceutycznych, korzenie lekarskie, cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych,
kreozot do celów farmaceutycznych, osocze krwi, krew do celów medycznych, kora krotonowa, środki tamujące krwawienia, kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, kurara,
kwasja (gorzknia) do celów medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, lakiery dentystyczne, wkładki laktacyjne, laktoza do celów farmaceutycznych, środki do tępienia larw, laseczki
siarkowe do dezynfekcji, suplementy diety zawierające lecytynę, lecytyna do celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła
lecznicze, lecznicze napary [nalewki], korzenie lekarskie, leki dla ludzi,
leki do celów stomatologicznych, 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 weterynaryjnych, lucerna chmielowa do celów farmaceutycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, preparaty farma-
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ceutyczne przeciwłupieżowe, magnezja do celów farmaceutycznych,
wkładki ochronne do majtek [artykuły higieniczne], majtki higieniczne, majtki higieniczne dla nietrzymających moczu, majtki menstruacyjne, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, mastyksy dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, mączka rybna
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do zwalczania
mączniaka zbożowego, mąka do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych, woda melisowa do celów farmaceutycznych, majtki menstruacyjne, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, ołówki
przeciw migrenowe, środki przeciw migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, wody mineralne do celów leczniczych, mineralne
suplementy diety, sole wód mineralnych, suplementy diety zawierające 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 molom, moleskin do celów medycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, lepy na muchy, taśmy jako lepy na muchy, środki do tępienia
much, muszka hiszpańska [proszek], kora myrobalan do celów farmaceutycznych, środki do zwalczania myszy, nalewki do celów leczniczych, napary [nalewki] do celów leczniczych, napoje lecznicze narkotyki, środki nasenne, środki na uspokojenie nerwów, obrączki
przeciwreumatyczne, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octany do celów farmaceutycznych, płyny do przemywania oczu, przepaski na oczy do celów medycznych, środki oczyszczające, preparaty
medyczne do odchudzania, tabletki wspomagające odchudzanie,
środki na odciski, pierścienie na odciski stóp, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, maść przeciw odmrożeniom, preparaty przeciw odmrożeniom, środki do odstraszania owadów, odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty do odymiania do celów medycznych, trociczki do odymiania, substancje odżywcze dla
mikroorganizmów, odżywcze suplementy diety, okłady, okłady gorczycowe, suplementy diety zawierające olej lniany, oleje lecznicze,
olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, woda ołowiowa,
tabletki wspomagające opalanie, środki do leczenia oparzeń, opaski
barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, opaski higieniczne, materiały opatrunkowe, chirurgiczne opiaty, opium, opodeldok [maść mydlano-kamforowa], preparaty dla organoterapii, preparaty dla organoterapi, preparaty rozszerzające oskrzela, osocze krwi,
kadzidełka do odstraszania owadów, środki odstraszające owady,
zioła do palenia dla celów leczniczych, podkładki do palucha koślawego, papier do okładów gorczycowych, papier do plastrów gorczycowych, papier przeciwmolowy, papierosy beztytoniowe 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, dziecięce pielucho-majtki, pieluchy dla osób nietrzymających 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 medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do przemywania pochwy,
podkładki do palucha koślawego, podłoża dla kultur bakteryjnych,
podpaski, podpaski pomady do celów medycznych, preparaty
zmniejszające popęd seksualny, porcelana na protezy dentystyczne,
preparaty medyczne na porost włosów, sole potasowe do celów medycznych, preparaty odświeżające powietrze, środki do oczyszczania
powietrza, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów
medycznych lub weterynaryjnych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, suplementy diety zawierające propolis, propolis do celów farmaceutycznych,
proszek perłowy do celów medycznych, przeciwbólowe środki, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze,
bransoletki przeciwreumatyczne, obrączki przeciwreumatyczne,
środki przeczyszczające, plastry przylepne, taśmy przylepne do celów
medycznych, lotony dla psów, środki do mycia dla psów, środki odstraszające dla psów, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli,
korzenie rabarbarów do celów farmaceutycznych, rad do celów medycznych, substancje radioaktywne do celów medycznych, radiolo-
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giczne substancje kontrastowe do celów medycznych, gąbka do ran,
rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, środki przeciw roztoczom, roztwory do szkieł kontaktowych, maści rtęciowe, olej
rycynowy do celów leczniczych, plastry samoprzylepne, leki seroterapeutyczne, laseczki siarkowe do dezynfekcji, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające siemię
lniane, siemię lniane do celów farmaceutycznych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, środki
przeciw skrytopłciowym roślinom, mleko słodowe do celów leczniczych, maści do leczenia słonecznych oparzeń, preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, słód do celów farmaceutycznych, sole sodowe do celów leczniczych, sole do celów
medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych,
sperma do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt zwierzęcych,
sporysz do celów farmaceutycznych, 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, szczepionki, trutki na szczury, preparaty
do czyszczenia szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, środki przeciw szkodnikom, materiały ścierne do celów dentystycznych, środki do tępienia ślimaków, preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, środki chwastobójcze, środki odstraszające
dla psów, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki antyoksydacyjne, tabletki do celów farmaceutycznych, tampony higieniczne, tampony menstruacyjne, taśmy do podpasek, taśmy
przylepne do celów medycznych, taśmy samoprzylepne do celów
medycznych, woda termalna, terpentyna do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla testów ciążowych, 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 odymiania, trociczki do odymiania, trucizny,
sole trzeźwiące, tymol do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], leki uspokajające, uspokajające środki, waciki
do celów medycznych, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, wata do celów leczniczych, wata do celów medycznych,
wazelina do celów leczniczych, preparaty weterynaryjne, węgiel
drzewny do celów farmaceutycznych, winian potasu do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośli,
preparaty witaminowe, wkładki laktacyjne, preparaty medyczne
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 celów 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 zrogowaceniu, preparaty do mycia zwierząt, żelatyna do celów medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych, żywność dla
niemowląt, 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia, apaszki
[chustki], bandany na szyję, berbety, kwefy [odzież], berety, bielizna
osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony,
boa na szyję, boty, bryczesy [spodnie], buty, buty narciarskie, korki
do butów piłkarskich, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki
do butów, cholewki do obuwia, chusty, fulardy cylindry [kapelusze],
czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czubki do butów, daszki
do czapek, drewniaki, dzianina [odzież], dżerseje [ubrania], espadryle,
etole [futra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież],
gabardyna [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 piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki [odzież], kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecięce,
manipularze [liturgia], mankiety [ubranie], mankiety [ubranie] mantyle, stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, nakrycia
głowy [odzież], napierśniki, plastrony [koszule], napiętki do pończoch,
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nauszniki [odzież], obcasy, napiętki, antypoślizgowe przybory
do obuwia, czubki do obuwia, obwódki do obuwia, okucia metalowe
do obuwia, zapiętki do obuwia, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież dla
automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie
[odzież], okucia metalowe do obuwia, ornaty, osłony przed słońcem
jako daszki, daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do pończoch [bielizna], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], peleryny, pelisy, buty piłkarskie, piżamy
płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy butów, 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, rękawice 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 plażowe, sukienka
na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do spodni, getrów, pod stopy, togi, trykoty [ubrania], T-shirty,
turbany, walonki [buty filcowe], woalki [odzież], wyprawka dziecięca
[ubrania], wyroby pończosznicze, 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 baseballowe, baseny kąpielowe [zabawki], bąki
[zabawki], okładziny do stołów bilardowych, urządzenia do zaznaczania punktów 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 boiskach [akcesoria golfowe], rękawice bokserskie, broń
do szermierki, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie, łyżwy,
ozdoby na choinkę z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, stojaki do choinek, choinki z materiałów syntetycznych, papierowe czapeczki na przyjęcia, deski do pływania, deski snowboardowe,
deski surfingowe, smycze do desek surfingowych, torby na narty i deski surfingowe, deski windsurfingowe, trapezy do desek windsurfingowych [uprzęże], żagle do desek windsurfingowych, deskorolki, dętki do piłek do gry, gra w domino, domki dla lalek, dyski sportowe,
dzwonki na choinkę, ekrany maskujące [artykuły sportowe] ekspandery, ekspandery, elektroniczne tarcze, przyrządy gimnastyczne,
przyrządy do gimnastyki, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, kije
golfowe, rękawice 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 gry, żetony do gry, gry automatyczne lub na żetony, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, salonowe gry towarzyskie, grzechotki, gwizdki, wabiki myśliwskie, haczyki
wędkarskie, hantle, strzelby harpunowe [artykuły sportowe], kije hokejowe, hulajnogi [zabawki], huśtawki, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony
wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty
do gry, karuzele, katapulty [artykuły sportowe], kije bilardowe, końcówki do kijów bilardowych, 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, oprzyrządowanie i urządzenia do kręgli, kręgle [gry], torby na sprzęt do krykieta, kukiełki, kulki do gry, przyrządy
stosowane w kulturystyce, kusze [artykuły sportowe], lalki, butelki
do karmienia lalek, łóżka dla lalek, pokoiki dla lalek, ubranka dla lalek,
latające krążki [zabawki], latawce, szpule do latawców, linki, żyłki wędkarskie, lotki [gry], lotnie, łuki do strzelania, przybory do łuków
do strzelania, łyżworolki, łyżwy, gry Mahjongs, marionetki, maski [zabawki], maski szermiercze, maski teatralne, maskujące ekrany [artykuły sportowe], maszty do desek windsurfingowych, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], misie pluszowe,
zestawy modelowe, przeskalowane [zabawki], modele pojazdów
przeskalowane, siatki na motyle, bańki mydlane [zabawki], naciągi
do rakiet, naturalne naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, krawędzie nart, pokrycie
ślizgów nart, wiązania do nart, wosk do nart, torby na narty i deski
surfingowe, narty surfingowe, narty wodne, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze łokci [artykuły sportowe], ozdoby cho-
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inkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, pachinko,
amunicja do broni do paintball [artykuły sportowe], broń do paintball
[artykuły sportowe], pałeczki sztafetowe, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], petardy
w kształcie cukierków, pierścienie do rzucania [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, pluszowe zabawki, pławiki do wędkarstwa, płetwy do pływania, pływaki do kąpieli i pływania, płetwy
do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, podkowy do zabawy, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły
sportowe], modele pojazdów, modele przeskalowane pojazdów, pojazdy [zabawki], pokoiki dla lalek, pokrycie ślizgów nart, przynęty
do myślistwa lub rybołówstwa, przynęty stosowane w wędkarstwie,
sztuczne, przynęty zapachowe do łowiectwa i wędkarstwa, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy do reperacji darni [akcesoria golfowe], przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, puzzle, samochody
sterowane radiowo [zabawki], naciągi do rakiet, rakiety do gry, rakiety
śnieżne, rękawice [akcesoria do gier], rękawice baseballowe, rękawice
bokserskie, rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawice golfowe, rękawki do pływania, ringo, rolki, rolki do stacjonarnych rowerów
ćwiczeniowych, rowery treningowe, stacjonarne rowery treningowe,
koło do ruletki, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, rzutki
strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], sterowane radiem samochody [zabawki], 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 uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa
stołowego, suspendery, szachownice, szachy [gra], broń do szermierki, maski do szermierki, rękawice do szermierki, aparatura do sztuk
magicznych, pokrycie ślizgów nart, śmieszne rzeczy [atrapy], śnieg
sztuczny na choinki, śnieżne kule, uchwyty do świeczek choinkowych, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, maski teatralne, stoły
do tenisa stołowego, aparaty do wyrzucania piłek tenisowych, siatki
tenisowe, torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, trampoliny, trapezy jako uprząż do desek windsurfingowych, rowery stacjonarne treningowe, trik-trak [gra], tyczki do uprawiania
skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uprząż wspinaczkowa, urządzenia
zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub
rybołówstwa, warcaby [gry], warcaby [gry], haczyki do wędkarstwa,
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, urządzenia
do zaznaczania punktów w bilardzie, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 41 wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, usługi artystów
teatralnych, usługi bibliotek objazdowych, chronometria na imprezach sportowych, cyrki, wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], usługi
związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, edukacja, informacje
o edukacji, edukacja [nauczanie], studia filmowe, wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, fotoreportaże, gimnastyka [instruktaż],
salony gier, usługi gry świadczone on-line, gry hazardowe, chronometraż imprez sportowych, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże tłumaczenia
języka migowego, usługi związane z organizacją imprez karaoke,
usługi kasyn [gry hazardowe], usługi klubowe w zakresie rozrywki lub
nauczania, usługi klubów zdrowia [poprawianie kondycji], usługi
kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, publikowanie
książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizowanie loteri, lunaparki, wypożyczanie magnetowidów, montaż taśm wideo, usługi muzeów [wystawy], wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo
[filmowanie], nauczanie, nauczanie korespondencyjne, nauczanie religii, nocne kluby, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, organizowanie obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych [rozrywka], obsługa pól golfowych, obsługa sal kinowych, wypożyczanie
odbiorników radiowych i telewizyjnych, prowadzenie ogrodów zoologicznych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie

Nr 11/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, usługi orkiestry,
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 mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, przedszkola [nauczanie],
planowanie przyjęć [rozrywka], publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, nauczanie religii, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle,
rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], użytkowanie
sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, organizowanie i prowadzenie seminariów, realizacja spektakli, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, sporządzanie napisów [np. do filmów w wersji
oryginalnej], sprawdziany edukacyjne, wynajmowanie stadionów,
studia filmowe, usługi studia nagrań, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, szkoły z internatem, montaż taśm wideo, produkcja filmów na taśmach wideo, wypożyczanie taśm wideo, pisanie tekstów
innych niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie
języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi bibliotek
objazdowych, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kaligrafii,
usługi komponowania układu graficznego publikacji innych niż
do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi tłumaczy, usługi
trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych
[rozrywka], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, informacje o wypoczynku, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie
aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych,
wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu
do nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, wypożyczanie zabawek,
organizacja 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) 298464
(220) 2017 01 16
(210) 466455
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 13
(732) DELEWSKI RYSZARD, Kielce, PL.
(540) DELKAR
(510), (511) 6 druty i pręty metalowe, konstrukcje stalowe, drobne
wyroby metalowe, metalowe wsporniki, sondy, złączki wszystkie
do instalacji odgromowych, metalowe uchwyty i zaciski jako osprzęt
do linii energetycznych, konstrukcje metalowe jako szkielety dla budownictwa, kratownice metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, sufity metalowe, metalowe wyroby konstrukcyjne
do ścian i sufitów podwieszanych, metalowe wieszaki, łączniki, narożniki, listwy wszystkie jako wyroby konstrukcyjne do ścian i sufitów podwieszanych, słupy i maszty metalowe, szafki podtynkowe
metalowe, metalowe okna, ościeżnice oraz drzwi, metalowe klapy
i drzwiczki rewizyjne, 7 narzędzia do obróbki plastycznej stali jako
części maszyn, maszyny i urządzenia oraz części do nich przeznaczone do obróbki plastycznej metali oraz do obróbki skrawaniem oraz
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profilowej, 19 niemetalowe okna, drzwi i ościeżnice, niemetalowe
wsporniki do systemów odgromowych, profile i listwy plastikowe
budowlane niemetalowe, niemetalowe klapy i drzwiczki rewizyjne,
40 usługi obróbki plastycznej stali, usługi skrawania, spawania, obróbki blacharskiej.

(111) 298465
(220) 2017 01 19
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) MR.POLBEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień, PL.
(540) Mr.PolBee
(540)

(210) 466623

(531) 27.05.01, 03.13.04, 02.01.23
(510), (511) 30 miód, napoje na bazie miodu, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna, w tym także za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, miodu, napojów na bazie miodu.
(111) 298466
(220) 2017 01 20
(151) 2017 07 24
(441) 2017 03 27
(732) POLAK PIOTR TECWELD, Piekary Śląskie, PL.
(540) DIGIMIG
(540)

(210) 466625

(531) 27.05.05
(510), (511) 7 spawarki, automatyczne spawarki elektryczne, elektryczne urządzenia do spawania, maszyny do spawania łukiem elektrycznym, elektrody do urządzeń spawalniczych, palniki spawalnicze, urządzenia do spawania laserowego, części zamienne, osprzęt
i akcesoria do wymienionych urządzeń.
(111) 298467
(220) 2017 01 21
(210) 466646
(151) 2017 07 24
(441) 2017 03 27
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) żądza pieniądza w radiu zet
(510), (511) 16 papier i artykuły papiernicze, publikacje drukowane, afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki i nalepki, periodyki, czasopisma, materiały szkoleniowe i instruktażowe, kalendarze,
papeteria, galanteria papiernicza, materiały piśmienne, artykuły
biurowe, 35 usługi agencji reklamowej, usługi badania rynku i opinii
publicznej, usługi w zakresie dystrybucji i rozpowszechniania programów oraz materiałów reklamowych, usługi w zakresie doradztwa i informacji handlowej, usługi w zakresie zarządzania i pomocy
w działalności gospodarczej, organizacji wystaw handlowych lub
reklamowych, zdobywania i przetwarzania informacji, usługi agencji
impresaryjnej i artystycznej,, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenia i organizowania
transmisji, retransmisji programów, opracowywania i przekazywania
wiadomości, 41 usługi w zakresie produkcji i montażu programów
radiowych i telewizyjnych, organizowania programów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowania konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie loterii audioteksowych, organizowanie loterii promocyjnych, usługi w zakresie produkcji i organizowania imprez
rozrywkowych (w tym sportowych) oraz kulturalnych, usługi polegające na udostępnianiu nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczaniu nagrań.
(111) 298468
(220) 2017 01 24
(210) 466673
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) KARPIŃSKI TOMASZ, KARPIŃSKA KATARZYNA ABC OSTATNIA
POSŁUGA SPÓŁKA CYWILNA, Świdnica, PL.
(540) KARPIŃSCY ZAKŁAD POGRZEBOWY Ostatnia Posługa ROK
ZAŁOŻENIA 1991
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(540)

Kolor znaku: burgundowy, kremowy
(531) 05.13.01, 05.13.04, 05.13.25, 05.13.99, 05.03.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie
sprzedaży trumien, tabliczek nagrobnych, klepsydr, wieńców i wiązanek, odzieży żałobnej, nagrobków, 39 specjalistyczny transport
samochodowy, 45 usługi pogrzebowe i kremacyjne, usługi prowadzenia ceremonii pogrzebowych, w zakresie balsamowania.
(111) 298469
(220) 2017 01 25
(151) 2017 07 24
(441) 2017 03 27
(732) FUNDACJA FORTIS, Katowice, PL.
(540) Fundacja Fortis
(540)

(210) 466680

Kolor znaku: ciemnoszary, różowy
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje handlowe, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, edycja tekstów, marketing, promocje sprzedaży, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizowanie prezentacji
osób w celach biznesowych, reklama i działalność informacyjna, reklamowanie usług innych dostawców umożliwiając klientom dogodne
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, publikowanie tekstów
reklamowych, usługi sekretarskie, aukcje publiczne, badania dla celów
działalności gospodarczej, badania biznesowe, doradztwo w zakresie
organizacji, kierowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania kadrowego, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, reklamy i biznesu, analizy kosztów,
zarządzanie hotelami, zarządzanie plikami i zbiorami informatycznymi, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach
danych, usługi doradztwa biznesowego, usługi doradztwa w zakresie
marketingu, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, gromadzenie informacji handlowych, negocjowanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, pomoc w nawiązywaniu
kontaktów handlowych, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów
i usług, na rzecz innych, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, udostępnianie
katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 36 analizy, doradztwo, działalność finansowa i zarządzanie
finansami, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, inwestycje kapitałowe, organizowanie transakcji finansowych, informacja i doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa, wynajem i zarządzanie nieruchomościami, zbiórka
funduszy na cele dobroczynne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, sponsorowanie fi-
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nansowe, 41 edukacja i nauczanie, prowadzenie kursów edukacyjnych
z zakresu biznesu, prowadzenie kursów dotyczących administrowania działalnością gospodarczą, zapewnianie kursów instruktażowych
w zakresie finansów, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat
zarządzania biznesowego, zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarządzaniem czasem, informacja o edukacji,
przygotowanie, organizowanie i prowadzenie kursów, konferencji,
kongresów, sympozjów, seminariów, zjazdów, wystaw w celach rozrywkowych, edukacyjnych i kulturalnych, organizacja webinariów,
publikowanie książek, publikowanie materiałów edukacyjnych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, usługi prezentacji audiowizualnych, 42 administracja serwerów, administrowanie prawami
użytkowników w sieciach komputerowych, projektowanie, tworzenie
i programowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, planowanie, projektowanie i rozwój stron
internetowych online na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, analizy projektów technicznych
i systemów komputerowych, analizy komputerowe, projekty oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie baz
danych, rejestrowanie na różnych nośnikach technicznych, prace
badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, doradztwo w zakresie opracowywania produktów, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, publikowanie
i udostępnianie informacji naukowych, usługi badawczo-rozwojowe,
usługi doradztwa technologicznego, projektowanie i opracowywanie
produktów multimedialnych, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie systemów przetwarzania danych.

(111) 298470
(220) 2017 01 16
(210) 466800
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 13
(732) POL-ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POL-ASSISTANCE
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia majątkowe,
w tym ubezpieczenia majątkowe nieruchomości, ubezpieczenia
osobowe, w tym ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia wypadkowe
i chorobowe, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia zdrowotne,
ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia budowlane, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, usługi agencji ubezpieczeniowej, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym i finansowym, ubezpieczeniowe usługi
brokerskie, usługi brokerskie w zakresie kredytów, usługi brokerskie
w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi inwestycyjne, usługi finansowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem
finansowym, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, reasekuracja, usługi doradztwa związane z reasekuracją.
(111) 298471
(220) 2017 01 12
(210) 466811
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 20
(732) BYSTRA SOWA POMOCE DYDAKTYCZNE I TERAPEUTYCZNE
SPÓŁKA CYWILNA ANNA TUMKIEWICZ I MICHAŁ TUMKIEWICZ,
Lębork, PL.
(540) BYSTRA SOWA ZDOLNY UMYSŁ PAMIĘĆ UWAGA
KONCENTRACJA WWW.BYSTRASOWA.EDU.PL
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, jasnobeżowy, ciemnogranatowy, żółty,
czerwony, ciemnofioletowy, szary, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 03.07.05, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 16 książki dla dzieci, książki z zadaniami dla dzieci, książki edukacyjne, książki z nutami, wytwory z papieru, publikacje drukowane, 41 edukacja, nauczanie, organizacja warsztatów (szkoleń),
przedszkola, 44 usługi terapeutyczne, usługi logopedyczne, porady
psychologiczne, terapia zajęciowa i rehabilitacja.

(111) 298472
(220) 2017 01 19
(210) 466819
(151) 2017 07 10
(441) 2017 03 13
(732) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, PL.
(540) MIĘSNE KĄSKI Henryka Kani
(540)

(531) 27.05.01, 02.01.11, 08.05.03
(510), (511) 29 polędwica wieprzowa, polędwica wieprzowa pieczona, polędwica wieprzowa plasterkowana, polędwica wieprzowa
pieczona plasterkowana, szynka wieprzowa, szynka wieprzowa gotowana, szynka wieprzowa gotowana plasterkowana, szynka wieprzowa parzona, szynka mielona, szynka mielona prasowana, szynka
piwna, szynka piwna plasterkowana, szynka-tyrolska, szynka tyrolska plasterkowana, szynka wieprzowa pieczona, szynka wieprzowa pieczona plasterkowana, szynka wieprzowa prasowana, szynka
wieprzowa prasowana plasterkowana, szynka mielona konserwowa,
szynka pieczona z indyka, szynka z piersi indyka, baleron gotowany, golonka wieprzowa prasowana plasterkowana, boczek wędzony
gotowany, boczek wędzony plasterkowany, żeberka wędzone, blok
wieprzowy wędzony, bekon, blok łopatkowy, kiełbasa parówkowa,
kabanosy, frankfuterki, kiełbasa biała parzona, kiełbasa ogniskowa,
kiełbasa śląski kiełbasa toruńska, kiełbaski grillowe, kiełbasa golonkowa, kiełbasa szynkowa wieprzowa, kiełbasa krakowska, kiełbasa
żywiecka, wędliny podrobowe, pasztetowa, salceson wieprzowy,
rolada ozorkowa, filet z indyka wędzony i pieczony szynka z indyka,
pieczeń drobiowa, szynka drobiowa, blok pieczony z indyka, kiełbasa
pieczona, pieczeń z indyka, wędliny drobiowe podrobowe, salceson
z indyka, mięso wieprzowe, schab wieprzowy, boczek wieprzowy, łopatka wieprzowa, żeberka wieprzowe, golonka wieprzowa, boczek
z kością, głowy wieprzowe, słonina świeża, mięso wołowe, antrykot
wołowy, rozbratel wołowy, rostbef wołowy, kark wołowy, mostek
wołowy, szponder wołowy, polędwica wołowa, mięso wołowe bez
kości, mięso wołowe gulaszowe, mięso drobiowe, piersi z indyka,
mięso cielęce, kotlet cielęcy górka, nerkówka, rozbratel, karkówka
cielęca, żeberka cielęce, mostek, goleń, gicz cielęca, cielęcina bez
kości z łopatki, cielęcina bez kości z udźca, podroby wieprzowe, nogi
wieprzowe, ogony wieprzowe, kości wieprzowe, konserwy mięsne,
krokiety spożywcze, wędliny gotowane, wędliny parzone, wędliny
wędzone surowe, wyroby garmażeryjne mięsne, pasztety, parówki,
rillets, szynki wolno gotowane, wędliny wolno gotowane, kiełbasy
suche, kiełbasy podsuszane, wędzonki, przekąski mięsne, chipsy
mięsne, mini parówki, szynka konserwowa mięsne snacki, przekąski,
paluchy mięsne, mini kabanosy, snacki, przekąski TO GO, chipsy, dania gotowe, ready to eat, posiłki gotowe.
(111) 298473
(220) 2017 01 29
(210) 466822
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 13
(732) MENŻYŃSKA ILONA MARIA FIZJOSPORT CENTRUM
REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ, Kraków, PL.
(540) FIZJOSPORT
(510), (511) 44 akupunktura, ambulatoryjna opieka medyczna,
analiza kolorów (usługi kosmetyczne), analiza kosmetyczna, analiza
zachowania do celów medycznych, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, aromaterapia, badania medyczne, badania
przesiewowe (skriningowe), badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, badanie sprawności fizycznej, chiropraktyka (nastawianie
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kręgosłupa), domowa opieka pielęgniarska, dopasowanie urządzeń
i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie protez, dopasowywanie protez kończyn, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych,
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi (w zakresie zdrowia), doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości
medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia
dolegliwości medycznych, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych,
podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, fizjoterapia,
hydroterapia, informacje dotyczące masażu, konsultacje medyczne,
leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych
urazów (judo-seifuku), masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż
i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż tkanek głębokich, masaże, medyczne badania osób, monitorowanie pacjentów,
ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka
zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana
z homeopatią, opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka
zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, organizowanie leczenia medycznego, osteopatia, pomoc
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie placówek medycznych,
rehabilitacja fizyczna, świadczenie usług medycznych, świadczenie
usług w zakresie opieki zdrowotnej, terapia ciepłem (medyczna),
terapia zajęciowa i rehabilitacja, udzielanie informacji dotyczących
medycyny, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej (medyczne), usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi
fizjoterapii, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi
klinik zdrowia, usługi masażu stóp, usługi medycyny alternatywnej,
usługi medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób
ciała człowieka, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała
ludzkiego, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi opieki
zdrowotnej, usługi paramedyczne, usługi podologa, usługi poradnictwa medycznego, usługi spa medycznych, usługi terapeutyczne,
usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie badań lekarskich,
usługi w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie hydroterapii, usługi
w zakresie krioterapii, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi
w zakresie medycyny sportowej, zabiegi terapeutyczne dla twarzy,
zabiegi terapeutyczne dla ciała, zapewnianie leczenia medycznego,
zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych.

(111) 298474
(220) 2017 01 30
(210) 466832
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 13
(732) DĄBROWSKA EWA, Gdańsk, PL.
(540) dieta dr Ewy Dąbrowskiej
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne
zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, publikacje
periodyczne drukowane, książki, poradniki, broszury, 35 publikacja
reklam, publikacja treści reklamowych, przygotowywanie publikacji
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie
materiałów reklamowych on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
41 publikowanie, publikacja czasopism, publikacja broszur, publikacje multimedialne, publikowanie elektroniczne, publikowanie ulotek, publikowanie książek, publikowanie broszur, usługi wydawania
publikacji periodycznych i nie periodycznych innych niż teksty re-
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klamowe, wydawanie publikacji medycznych, publikacja materiałów
edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych, publikacja
prac naukowych, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie
multimedialne książek, udostępnianie publikacji elektronicznych
(niepobieralnych), przygotowywanie tekstów do publikacji, udostępnianie publikacji on-line, publikacja wyników badań klinicznych,
publikowanie drukowanych materiałów, edukacyjnych, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie naukowych
czasopism informacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie materiałów drukowanych innych niż
teksty reklamowe, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo,
audio i rozrywki multimedialnej, publikowanie tekstów i obrazów,
w tym w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych,
usługi pisania blogów, Instruktaż w zakresie gimnastyki, udostępnianie obiektów i sprzętów gimnastycznych, usługi klubów zdrowia i sal
gimnastycznych, 43 organizowanie i udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, usługi hoteli, organizowanie zakwaterowania dla
wczasowiczów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, usługi w zakresie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), usługi w zakresie obozów
turystycznych (zakwaterowanie), przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, bary sałatkowe, koktajlbary, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, hotelowe usługi cateringowe, usługi cateringu
zewnętrznego, kafeterie bufetowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie
żywności i napojów dla gości, usługi doradcze dotyczące żywności,
usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, spersonalizowane usługi planowania posiłków
za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo kulinarne, porady
dotyczące przepisów kulinarnych, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie przygotowania
żywności, 44 doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała,
doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, medyczne badania osób, Monitorowanie pacjentów,
nadzór nad programami redukcji wagi, ocena kontroli wagi, opieka
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka zdrowotna
związana z głodówką, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach,
organizowanie zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów,
planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet
odchudzających, planowanie programów odchudzających, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, przeprowadzanie diagnozy chorób,
sanatoria (Usługi), udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, udzielanie informacji
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie
informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała
do celów medycznych, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała,
usługi dietetyków, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradztwa
dietetyczno-medyczne, usługi doradztwa medycznego świadczone
przez domy opieki, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi,
usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi farm zdrowia medycznego, usługi gabinetów odchudzania, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej,
usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska (spa), usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone
przez uzdrowisko Spa, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody, 45 usługi
serwisów społecznościowych on-line.

(111) 298475
(151) 2017 07 10

(220) 2017 01 30
(441) 2017 03 13

(210) 466846
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(732) PR EXPERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) P R PR EXPERT
(540)

(531) 26.01.01, 24.15.02, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 298476
(220) 2017 01 30
(210) 466848
(151) 2017 07 10
(441) 2017 03 13
(732) PR EXPERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) P R PR EXPERT
(540)

(531) 26.01.01, 24.15.02, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 298477
(220) 2017 01 31
(210) 466917
(151) 2017 07 18
(441) 2017 03 27
(732) DĄBROWSKA EWA, Gdańsk, PL.
(540) Ewa Dąbrowska
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne ,publikacje elektroniczne
zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne,
publikacje periodyczne drukowane, książki, poradniki, broszury,
35 publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
publikowanie materiałów reklamowych online, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, 41 publikowanie, publikacja czasopism, publikacja broszur,
publikacje multimedialne, publikowanie elektroniczne, publikowanie
ulotek, publikowanie książek, publikowanie broszur, usługi wydawania publikacji periodycznych i nie periodycznych innych niż teksty
reklamowe, wydawanie publikacji medycznych, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych, publikacja prac naukowych, publikowanie podręczników szkoleniowych,
publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie
multimedialne książek, udostępnianie publikacji elektronicznych
(niepobieralnych), przygotowywanie tekstów do publikacji, udostępnianie publikacji on-line, publikacja wyników badań klinicznych,
publikowanie drukowanych materiałów, edukacyjnych, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie naukowych
czasopism informacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż
teksty reklamowe,usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo,
audio i rozrywki multimedialnej, publikowanie tekstów i obrazów,
w tym w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych,
usługi pisania blogów, Instruktaż w zakresie gimnastyki, udostępnianie obiektów i sprzętów gimnastycznych, usługi klubów zdrowia i sal
gimnastycznych, 43 organizowanie i udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, usługi hoteli, organizowanie zakwaterowania dla
wczasowiczów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, usługi w zakresie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), usługi w zakresie obozów
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turystycznych (zakwaterowanie), przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, bary sałatkowe, koktajlbary, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, hotelowe usługi cateringowe, usługi cateringu
zewnętrznego, kafeterie bufetowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie
żywności i napojów dla gości, usługi doradcze dotyczące żywności,
usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, spersonalizowane usługi planowania posiłków
za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo kulinarne, porady
dotyczące przepisów kulinarnych, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi doradcze w zakresie
sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, 44 doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, konsultacje
z dziedziny żywienia, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, medyczne
badania osób, Monitorowanie pacjentów, nadzór nad programami redukcji wagi, ocena kontroli wagi, opieka medyczna i analizy związane
z leczeniem pacjenta, opieka zdrowotna związana z głodówką, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, organizowanie zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów, planowanie i nadzorowanie
diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie
programów odchudzających, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo
w zakresie odżywiania, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia,
przeprowadzanie diagnozy chorób, Sanatoria ( Usługi), udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego
i żywieniowego, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety
i odżywiania, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów
do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie informacji
żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy
ciała do celów medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie
redukcji masy ciała, usługi dietetyków, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie odchudzania,
usługi doradztwa dietetyczno-medyczne, usługi doradztwa medycznego świadczone przez domy opieki, usługi doradztwa w zakresie
kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem,
usługi farm zdrowia medycznego, usługi gabinetów odchudzania,
usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu,
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi lecznicze w zakresie usuwania
tkanki tłuszczowej, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia,
usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska (spa), usługi
w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko Spa, usługi w zakresie planowania
programów redukcji wagi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji
urody, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line.

(111) 298478
(220) 2017 02 01
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) AKALA-FARAONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łozienica, PL.
(540) POLSKA BEZPIECZEŃSTWO
(540)

(210) 466971

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 6 rusztowania metalowe, konstrukcje metalowe przenośne, drabiny metalowe, drabiny ze stopniami metalowymi, 12 podnośniki-pojazdy, wózki transportowe do przenoszenia towarów,
wózki widłowe, części zamienne i akcesoria do podnośników-pojazdów, wózków transportowych i widłowych, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna rusztowań, pojazdów specjalnych, wózków widłowych,
sprzętu ochronnego dla budownictwa, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu rusztowań, pojazdów specjalnych,
wózków widłowych, sprzętu ochronnego dla budownictwa, promo-
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cja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych.

(111) 298479
(220) 2017 02 03
(210) 467062
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) WELICKI JACEK FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PARTNER,
Gdynia, PL.
(540) Marinere FRUITS-VEGETABLES
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 01.03.01, 01.03.06, 01.15.24, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport towarów w tym transport owoców i warzyw.
(111) 298480
(220) 2017 02 03
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) BOGUSZ PAWEŁ, Lublin, PL. ;
(540) KELATIS
(510), (511) 5 preparat wspomagający gojenie ran.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 467066

(111) 298481
(220) 2017 04 10
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) orange kitty
(540)

(210) 470277

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 26.01.01,
26.01.16, 19.03.01, 11.03.06, 05.07.11, 03.01.06, 03.01.24
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę.
(111) 298482
(220) 2017 04 10
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) lemonade kitty
(540)

(210) 470279

Kolor znaku: czerwony, żółty, biały
(531) 29.01.13, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 26.01.01, 26.01.16,
19.03.01, 11.03.06, 05.07.12, 03.01.06, 03.01.24, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę.
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(111) 298483
(220) 2011 07 05
(210) 387304
(151) 2017 05 17
(441) 2011 10 10
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) DOLINA NIDY
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 gips chirurgiczny, gips stomatologiczny, cement dentystyczny, 16 artykuły papiernicze, folie do pakowania, masy modelarskie, karton i wyroby z kartonu, papier do pakowania, czasopisma
(periodyki), książki, 28 gry, zabawki, zabawki zawierające gips modelarski.
(111) 298484
(220) 2012 05 31
(210) 401106
(151) 2017 05 09
(441) 2012 09 10
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) service123
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, płyty kompaktowe,
DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe,
maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery, programowanie komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, platforma jako
program komputerowy do uruchamiania aplikacji, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające łączność internetową i łączność typu
użytkownik z użytkownikiem (P2P) za pośrednictwem sieci komputerowej, publikacje elektroniczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne,
35 usługi w zakresie obsługi reklamacji, elektroniczna i internetowa
platforma obsługi reklamacji narzędzi ręcznych, elektronarzędzi,
sprzętu AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego,
sprzętu RTV, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, urządzeń fotograficznych i optycznych, urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub
reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośników danych, komputerów
i sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, maszyn i urządzeń biurowych, urządzeń do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, usługi dotyczące działalności gospodarczej, w tym
administracja w zakresie umów o naprawę i serwisowanie, usługi Call-Center, w tym przetwarzanie zleceń i przetwarzanie reklamacji i zapytań ofertowych, udostępnienie i prowadzenie hotline serwisowej dla
użytkowników Internetu, w tym doradztwo odnośnie produktów (reklama) i/lub przyjmowanie zamówień, fakturowanie i obsługa reklamacji (handel elektroniczny) przez hotline serwisową, udostępnianie
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, dostarczanie interaktywnego panelu informacyjnego w postaci platformy informatycznej do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży
rzeczy poprzez sieć elektroniczną, reklama towarów-ukazanie zalet
towaru celem ich zakupu, prowadzenie kampanii reklamowych, sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów metalowych, gumowych, z tworzywa sztucznego, chemicznych, motoryzacyjnych, budowlanych,
przemysłowych,
grzewczych,
oświetleniowych,
chłodzących, sanitarnych, dekoratorskich, piśmiennych, malarskich,
papierowych, wzornictwa przemysłowego, naukowych, żeglarskich,
geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych,
wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia, BHP, do celów dydaktycznych, elektrycznych, transformujących, akumulatorowych, kontrolująco-sterujących, maszyn i obrabiarek, narzędzi i elektronarzędzi, urządzeń do gaszenia ognia, części
i akcesoriów do wymienionych artykułów, zarządzania planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi
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i bonusowymi, informacja online dotycząca marketingu, programów
lojalnościowych, bonusowych, organizowanie wystaw, prezentacji
w celach handlowych lub reklamowych, także online przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd handlowych
i reklamowych, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja próbek towarów i materiałów w celach reklamowych, prowadzenie
katalogów towarów i usług, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, przetwarzanie danych, tworzenie komputerowych
baz danych, 37 instalacja maszyn i urządzeń biurowych, urządzeń
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośników danych, komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych urządzeń
peryferyjnych, naprawa, konserwacja, serwisowanie i przeprowadzanie przeglądu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV,
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, urządzeń fotograficznych
i optycznych, urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji
dźwięku i/lub obrazu, nośników danych, komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, maszyn
i urządzeń biurowych, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji,
38 umożliwianie dostępu poprzez łącza telekomunikacyjne z interaktywną platformą do wymiany informacji, zwłaszcza informacje kontaktowe różnego rodzaju (usługi telekomunikacyjne), usługi związane
z komunikacją świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie realizowania transmisji multimedialnych, usługi przekazywania informacji
za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, elektroniczne przesyłanie kart, listów, mail’i i wiadomości, instrukcji, wiadomości, poczty, dokumentów, informacji, obrazu, news, dostarczanie
publikacji elektronicznych online nie ściągalnych, umożliwianie dostępu poprzez łącza telekomunikacyjne do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, organizacja i przekazywanie
serwisów internetowych WWW poprzez łącza telekomunikacyjne,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, dostarczanie towarów z zamówień elektronicznych, z zamówień korespondencyjnych,
wypożyczanie maszyn służących do pakowania, transportowania
i składowania, agencje turystyczne, organizowanie wycieczek, pilotaż,
transport podróżnych, pasażerski, przenoszenie, przewóz bagaży, pośrednictwo w transporcie, wypożyczanie samochodów, pojazdów, łodzi, statków, dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, organizowanie,
obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów,
loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, eventów tematycznych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe, e-learning, mikro-wydawnictwa, publikacja książek
elektronicznych, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, 42 usługi informatyczne w zakresie interaktywnej platformy
do wymiany informacji, zwłaszcza informacji kontaktowych różnego
rodzaju, dostarczanie interaktywnego panelu informacyjnego w postaci platformy do reklamacji elektronicznej dla zarejestrowanych
użytkowników, do transmisji informacji dotyczących reklamacji narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, urządzeń fotograficznych i optycznych, urządzeń
do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośników danych, komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, maszyn i urządzeń biurowych,
urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, obsługa interaktywnej
witryny internetowej online do umieszczania ofert, promowania,
sprzedaży i odsprzedaży przedmiotów przez globalną sieć komputerową, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne,
ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, prace badawczo-rozwojowe w zakresie elektronarzędzi i narzędzi, badania naukowe i techniczne oraz ich projektowanie w zakresie narzędzi
ręcznych, elektronarzędzi i urządzeń pneumatycznych, analiza przemysłowa, projektowanie, rozwój, powielanie i instalacje komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń,
systemów i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe dla osób
trzecich, opracowywanie projektów technicznych, usługi artystów
grafików, plastyków, usługi graficzne, projektowanie opakowań, wzornictwo przemysłowe, stylizacja, dekoracja wnętrz, animacje i prezen-
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tacje multimedialne, wzornictwo i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych produktów z zakresu elektronarzędzi i narzędzi ręcznych,
produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi programistyczne, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub
baz danych, projektowanie i opracowywanie portali internetowych,
administrowanie portalami internetowymi, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, środkami elektronicznymi, wszystkie powyższe usługi także świadczone online, usługi administratora baz danych,
także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla
mailingu masowego, 45 usługi prawne, w tym przygotowywanie
umów związanych z instalacją, naprawami, konserwacją, serwisowaniem i przeprowadzaniem przeglądów.

(111) 298485
(220) 2014 10 21
(151) 2017 05 09
(441) 2015 02 02
(732) BOJARSKI KRZYSZTOF, Toruń, PL.
(540) SKŁADY WĘGLA GWAREK
(540)

(210) 434730

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 07.11.25, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 węgiel kamienny, brykiety węgla kamiennego, koks,
węgiel brunatny, brykiety węgla brunatnego, mieszaniny węgla
z biokomponentami, mieszaniny węgla z biomasą, węgiel drzewny,
brykiety węgla drzewnego .
(111) 298486
(220) 2014 11 25
(210) 436050
(151) 2017 05 17
(441) 2015 03 16
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) MYSTIK
(510), (511) 3 kolorowe kosmetyki do oczu, tusze do rzęs, kredki
do oczu, cienie do powiek, eyelinery, kredki do brwi, ołówki kosmetyczne, waciki jako przybory toaletowe..
(111) 298487
(220) 2014 11 21
(210) 435888
(151) 2017 05 15
(441) 2015 03 02
(732) STARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) STARS MEDIA & MARKETING PERFORMANCE
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, analizy rynkowe, badania marketingowe, badanie skuteczności reklam, doradztwo w sprawach audytów mediowych, audyty finansowe, przetargi mediowie, dystrybucja materiałów reklamowych, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklama radiowa, billboardowa, telewizyjna,
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam
prasowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, usługi doradztwa handlowego świadczone na zasadach outsourcingu, 36 analizy finansowe, pośrednictwo w sprawach
sprzedaży, kupna, najmu i zamianie nieruchomości, administrowanie
budynkami, wycena nieruchomości.
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(111) 298488
(220) 2014 01 22 K
(210) 465400
(151) 2017 04 13
(441) 2017 02 13
(732) Santapark Oy, Napapiiri Rovaniemi, FI.
(540) Santapark
(510), (511) 41 rozrywka, konferencje, wystawy i konkursy, usługi
rozrywkowe dostarczane przez Internet, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka
w formie przedstawień cyrkowych, rozrywka w postaci występów
tanecznych, rozrywka w postaci produkcji teatralnych, rozrywka w postaci parków wodnych i parków rozrywki, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych, obsługa centrów rozrywkowych, rozrywka w postaci
koncertów, usługi rozrywkowe oferowane w systemie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, organizowanie imprez rozrywkowych, zaopatrzenie hoteli w urządzenia do celów rozrywkowych,
organizowanie rozrywki, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki,
rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, publikacja przewodników
elektronicznych, zaopatrzenie w urządzenia do pokazywania filmów,
widowisk, sztuk, odtwarzania muzyki, edukacji lub szkoleń, zaopatrzenie w sprzęt kinematograficzny lub teatralny, usługi w zakresie projekcji filmów, kinowe projekcje filmów, udostępnianie obiektów i sprzętu
kinematograficznego, kina, rozrywka na żywo, pokazy na żywo, usługi
w zakresie przedstawień, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych z dziedziny kultury i rozrywki, organizowanie przedstawień w celach rozrywkowych, organizowanie przedstawień w celach
kulturalnych, organizowanie występów w celach rozrywkowych, organizowanie występów w celach kulturalnych, organizowanie gal, usługi
rozrywkowe świadczone przez hotele, udostępnianie pomieszczeń
do celów rozrywkowych, usługi parków rozrywki i parków tematycznych, usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, usługi w zakresie rozrywki, usługi parków rozrywki z motywami filmowymi, usługi parków rozrywki z motywami produkcji telewizyjnych, parki
rozrywki, organizowanie imprez rozrywkowych, planowanie imprez
rozrywkowych, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego,
usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, organizacja przyjęć, usługi związane z organizacją przyjęć, planowanie przyjęć, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, usługi w zakresie lekkiej rozrywki, organizowanie imprez
kulturalnych i rozrywkowych, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi
w zakresie tematycznych parków przygodowych dla dzieci, przedstawienia na żywo, pokazy tańca na żywo, usługi rozrywkowe w ośrodkach wczasowych, jaskinie udostępniane publiczności, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie koncertów muzyki pop,
organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, usługi tematycznych
parków przygodowych, występy taneczne, muzyczne i dramatyczne,
świadczenie usług w zakresie parków tematycznych, usługi parków
tematycznych, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki,
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, zapewnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, zapewnianie sprzętu
na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, zapewnianie
obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych, świadczenie usług
w zakresie rekreacji, rozrywka w postaci przejażdżek w parkach rozrywki, rozrywka, centra rozrywki, a mianowicie parki rozrywki, usługi
rozrywkowe, usługi rozrywkowe w postaci pokazów w parkach rozrywki, usługi w zakresie firmowych imprez rozrywkowych .
(111) 298489
(220) 2015 09 21 K
(210) 466340
(151) 2017 04 05
(441) 2017 02 06
(732) ROS-Retail Outlet Shopping GmbH, Parndorf, AT.
(540) fashion outlet
(540)

(531) 24.17.25, 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo organizacyjne odnośnie do optymalizacji organizacji i za-
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rządzania w zakresie centrów handlowych i sklepów handlu detalicznego, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe,
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów,
centrów handlowych i pasaży handlowych, usługi centrum handlowego, mianowicie zarządzanie centrum handlowym i marketing,
organizowanie i koordynacja codziennych procesów i usługi pomocy w centrum handlowym, mianowicie organizowanie i organizacja
imprez reklamowych, planowanie (pomoc) przy zarządzaniu działalnością gospodarczą sklepów handlu detalicznego i centrów handlowych i kompleksów handlowych, sporządzanie analiz rynkowych
dla handlu detalicznego, usługi doradztwa biznesowego w dziedzinie sprzedaży detalicznej i dystrybucji produktów, publikowanie
tekstów reklamowych, pomoc (planowanie) i doradztwo w kwestiach zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie sklepów handlu
detalicznego i przedsiębiorstw handlowych, centrów i kompleksów
handlowych, usługi badawcze i fidelizacji klienta poprzez reklamę
drogą pocztową (mailing), usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, organizacja, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i programów wspierających sprzedaż, mianowicie
planowanie i przeprowadzanie działań reklamowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie pokazów
mody do celów reklamowych i do celów promocji sprzedaży, publikacja wyrobów drukarni (także w postaci elektronicznej) do celów reklamowych, reklamy radiowe, dekoracja wystaw sklepowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, redagowanie tekstów
reklamowych, promocja punktów sklepowych, centrów i pasaży
handlowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama korespondencyjna, kolportaż
próbek, bezpośrednia reklama pocztowa, dystrybucja materiałów
reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie działalnością gospodarczą punktów sprzedaży i centrów handlowych,
prezentacja towarów i usług, pokazy towarów do celów promocyjnych, pośrednictwo i realizacja transakcji handlowych, także w ramach handlu elektronicznego, organizowanie kontaktów handlowych i biznesowych, również za pośrednictwem Internetu, promocja
sprzedaży, promocja sprzedaży towarów w sklepach, centrach handlowych i pasażach handlowych, usługi handlu detalicznego w zakresie odzieży, obuwia i akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego w zakresie tekstyliów domowych, łazienkowych i pościelowych
i bielizny pościelowej, usługi handlu detalicznego w zakresie toreb,
torebek, portmonetek i odzieży skórzanej oraz rękawiczek skórzanych, usługi handlu detalicznego w zakresie biżuterii, sztucznej biżuterii i zegarków, usługi handlu detalicznego w zakresie artykułów
sportowych i artykułów dla sportowców, usługi handlu detalicznego
w zakresie produktów drogeryjnych i perfumeryjnych, usługi handlu
detalicznego w zakresie mebli, oświetlenia i przedmiotów wyposażenia wnętrz, usługi handlu detalicznego w zakresie przyborów kuchennych i wyrobów porcelanowych, wyrobów szklanych, sztućców,
garnków i patelni, usługi handlu detalicznego w zakresie okularów,
okularów przeciwsłonecznych i wyrobów optycznych, usługi handlu
detalicznego w zakresie odzieży dla niemowląt i dzieci, zabawek dla
niemowląt, małych dzieci i dzieci, wózków dla dzieci i wózków sportowych, krzeseł wysokich dla dzieci, siedzeń dla dzieci, fotelików
bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do samochodów, artykułów
higienicznych dla niemowląt i małych dzieci, żywności dla niemowląt i małych dzieci i urządzeń do monitorowania niemowląt, usługi
handlu detalicznego w zakresie towarów kempingowych i do użytku na świeżym powietrzu, usługi zestawiania ofert sprzedażowych
i handlowych dla klientów, 36 majątek nieruchomy, wynajem, podnajem i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie i dzierżawa lokali
handlowych i sklepów, rozwijanie finansowe projektów w zakresie
nieruchomości, usługi podmiotów odpowiedzialnych za budowę
poprzez przygotowanie budowy pod względem finansowym, administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, inwestycje kapitałowe, zarządzanie finansami, emisja bonów wartościowych, emisja bonów upominkowych
i zakupowych, 41 usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne,
planowanie, organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych,
sportowych i rozrywkowych, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie balów, loterii, konkursów piękności, przedstawień rozrywkowych i konkursów.

(111) 298490
(151) 2017 06 06

(220) 2017 01 12
(441) 2017 02 20

(210) 466220
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(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) POLARING
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
(111) 298491
(220) 2014 12 02
(210) 436347
(151) 2017 05 08
(441) 2015 03 16
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Plus chmura
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie
komputerowe,
oprogramowanie
antywirusowe,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia systemów ochrony
ograniczających dostęp sieci zewnętrznych do sieci wewnętrznych,
firewalle jako oprogramowanie, oprogramowanie typu zapory sieciowe, sprzęt komputerowy chroniący urządzenia lub sieci przed nieuprawnionym dostępem lub wirusami, firewalle sprzętowe, oprogramowanie i urządzenia zabezpieczające urządzenia, sieci lub dane,
35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych
informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu
lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi skomputeryzowanego
przechowywania i weryfikacji danych, usługi przechowywania danych elektronicznych, usługi przechowywania danych elektronicznych w systemach rozproszonych, usługi zarządzania i administracji
danymi, usługi zdalnego dostępu do danych, usługi w zakresie: reklamy, działalności informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon
i Internet, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, usługi
telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia
usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa,
umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków bankowych,
dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego,
wykonywania umów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie
do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane układy elektroniczne
do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie
będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czyste
i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu,
publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie on-line
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką
w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików
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MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe
aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych,
telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych,
torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania
i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery
osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty
radiowe, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne
niż do testowania in-vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy
wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki,
breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria
skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki,
koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole,
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, płotki,
podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pompony, portfele, postery, potykacze, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla
personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki skórzane, terkotki,
termosy, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane
i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet, sprawdzania stanu konta
poprzez telefon i Internet, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii
komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie
łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat,
obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi
w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych
oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania
i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet,
zapewnianie dostępu do danych, w tym informacji, przechowywanych w formie elektronicznej, usługi w zakresie zdalnego udostępniania danych elektronicznych, zarządzanie zdalnym dostępem
do danych elektronicznych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, przetwarzanie kopii
bezpieczeństwa danych z systemów komputerowych, konfiguracja,
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instalacja i integracja komputerów i programów komputerowych,
wynajmowanie obszarów pamięci serwera, wynajmowanie oprogramowania komputerowego i serwerów komputerowych, dostarczanie
programów komputerowych, konsultacje w dziedzinie oprogramowania komputerowego i komputerów, konserwacja oprogramowania
komputerowego, odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, dostarczanie on-line operacyjnego oprogramowania komputerowego nieściągalnego, konsultacje w dziedzinie sieci i aplikacji w chmurze obliczeniowej (cloud computing), usługi wirtualnych sieci, usługi
komputerowe, w zakresie integracji środowisk prywatnej i publicznej chmury obliczeniowej, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie chmury obliczeniowej, usługi chmury obliczeniowej, usługi
w zakresie migracji danych, hosting stron komputerowych (witryn
sieciowych), usługi w zakresie zabezpieczeń komputerowych, usługi
doradztwa w zakresie zabezpieczeń komputerowych, zdalny monitoring systemów komputerowych, usługi w zakresie komputerowej
ochrony antywirusowej, usługi doradztwa w zakresie ochrony antywirusowej, usługi diagnozowania usterek programów komputerowych i sprawdzania wirusów, dostarczanie oprogramowania antywirusowego, weryfikacja połączeń między komputerami, usługi
badawcze dla osób trzecich dotyczące telekomunikacji i sieci telekomunikacyjnych.

(111) 298492
(220) 2014 12 02
(210) 436348
(151) 2017 05 08
(441) 2015 03 16
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Plus chmura
(540)

(531) 01.15.11, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne,
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie komputerowe do tworzenia systemów ochrony ograniczających
dostęp sieci zewnętrznych do sieci wewnętrznych, firewalle jako oprogramowanie, oprogramowanie typu zapory sieciowe, sprzęt komputerowy chroniący urządzenia lub sieci przed nieuprawnionym dostępem lub wirusami, firewalle sprzętowe, oprogramowanie i urządzenia
zabezpieczające urządzenia, sieci lub dane, 35 usługi polegające na:
rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów)
oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi skomputeryzowanego przechowywania i weryfikacji danych, usługi przechowywania danych elektronicznych,
usługi przechowywania danych elektronicznych w systemach rozproszonych, usługi zarządzania i administracji danymi, usługi zdalnego dostępu do danych, usługi w zakresie: reklamy, działalności informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji,
organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia
usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych
ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne,
elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub
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odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie
będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie
komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy)
umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne
z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze
plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe
elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze,
radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy
radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery
do telefonów, urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane
w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery
osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty
radiowe, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne
niż do testowania in-vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy
wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki,
breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria
skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki,
koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole,
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, płotki,
podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pompony, portfele, postery, potykacze, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla
personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki skórzane, terkotki,
termosy, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane
i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet, sprawdzania stanu konta
poprzez telefon i Internet, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii
komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie
łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat,
obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi
w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych
oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania
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i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet,
zapewnianie dostępu do danych, w tym informacji, przechowywanych w formie elektronicznej, usługi w zakresie zdalnego udostępniania danych elektronicznych, zarządzanie zdalnym dostępem
do danych elektronicznych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, przetwarzanie kopii
bezpieczeństwa danych z systemów komputerowych, konfiguracja,
instalacja i integracja komputerów i programów komputerowych,
wynajmowanie obszarów pamięci serwera, wynajmowanie oprogramowania komputerowego i serwerów komputerowych, dostarczanie
programów komputerowych, konsultacje w dziedzinie oprogramowania komputerowego i komputerów, konserwacja oprogramowania
komputerowego, odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, dostarczanie on-line operacyjnego oprogramowania komputerowego nieściągalnego, konsultacje w dziedzinie sieci i aplikacji w chmurze obliczeniowej (cloud computing), usługi wirtualnych sieci, usługi
komputerowe, w zakresie integracji środowisk prywatnej i publicznej chmury obliczeniowej, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie chmury obliczeniowej, usługi chmury obliczeniowej, usługi
w zakresie migracji danych, hosting stron komputerowych (witryn
sieciowych), usługi w zakresie zabezpieczeń komputerowych, usługi
doradztwa w zakresie zabezpieczeń komputerowych, zdalny monitoring systemów komputerowych, usługi w zakresie komputerowej
ochrony antywirusowej, usługi doradztwa w zakresie ochrony antywirusowej, usługi diagnozowania usterek programów komputerowych i sprawdzania wirusów, dostarczanie oprogramowania antywirusowego, weryfikacja połączeń między komputerami, usługi
badawcze dla osób trzecich dotyczące telekomunikacji i sieci telekomunikacyjnych.

(111) 298493
(220) 2014 12 02
(210) 436350
(151) 2017 05 08
(441) 2015 03 16
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus chmura
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne,
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie komputerowe do tworzenia systemów ochrony ograniczających
dostęp sieci zewnętrznych do sieci wewnętrznych, firewalle jako oprogramowanie, oprogramowanie typu zapory sieciowe, sprzęt komputerowy chroniący urządzenia lub sieci przed nieuprawnionym dostępem lub wirusami, firewalle sprzętowe, oprogramowanie i urządzenia
zabezpieczające urządzenia, sieci lub dane, 35 usługi polegające na:
rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów)
oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi skomputeryzowanego przechowywania i weryfikacji danych, usługi przechowywania danych elektronicznych,
usługi przechowywania danych elektronicznych w systemach rozproszonych, usługi zarządzania i administracji danymi, usługi zdalnego dostępu do danych, usługi w zakresie: reklamy, działalności informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji,
organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia
usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpiecze-
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niowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych
ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne,
elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub
odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie
będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie
komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy)
umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne
z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze
plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe
elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze,
radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy
radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery
do telefonów, urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane
w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery
osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty
radiowe, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne
niż do testowania in-vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy
wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki,
breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria
skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki,
koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole,
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, płotki,
podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pompony, portfele, postery, potykacze, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla
personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki skórzane, terkotki,
termosy, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane
i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet, sprawdzania stanu konta
poprzez telefon i Internet, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii
komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie
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łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat,
obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi
w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych
oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania
i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet,
zapewnianie dostępu do danych, w tym informacji, przechowywanych w formie elektronicznej, usługi w zakresie zdalnego udostępniania danych elektronicznych, zarządzanie zdalnym dostępem
do danych elektronicznych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, przetwarzanie kopii
bezpieczeństwa danych z systemów komputerowych, konfiguracja,
instalacja i integracja komputerów i programów komputerowych, wynajmowanie obszarów pamięci serwera, wynajmowanie oprogramowania komputerowego i serwerów komputerowych, dostarczanie
programów komputerowych, konsultacje w dziedzinie oprogramowania komputerowego i komputerów, konserwacja oprogramowania
komputerowego, odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, dostarczanie on-line operacyjnego oprogramowania komputerowego nieściągalnego, konsultacje w dziedzinie sieci i aplikacji w chmurze obliczeniowej (cloud computing), usługi wirtualnych sieci, usługi
komputerowe, w zakresie integracji środowisk prywatnej i publicznej chmury obliczeniowej, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie chmury obliczeniowej, usługi chmury obliczeniowej, usługi
w zakresie migracji danych, hosting stron komputerowych (witryn
sieciowych), usługi w zakresie zabezpieczeń komputerowych, usługi
doradztwa w zakresie zabezpieczeń komputerowych, zdalny monitoring systemów komputerowych, usługi w zakresie komputerowej
ochrony antywirusowej, usługi doradztwa w zakresie ochrony antywirusowej, usługi diagnozowania usterek programów komputerowych i sprawdzania wirusów, dostarczanie oprogramowania antywirusowego, weryfikacja połączeń między komputerami, usługi
badawcze dla osób trzecich dotyczące telekomunikacji i sieci telekomunikacyjnych.

(111) 298494
(220) 2014 12 05
(210) 436499
(151) 2017 05 17
(441) 2015 03 16
(732) DORADZTWO MEDIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TANDEM MEDIA
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, broszury, czasopisma jako periodyki, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zrywania, biurowe urządzenia do stemplowania kopert, koperty
jako artykuły piśmienne, materiały drukowane, przybory do pisania
jako materiały piśmienne, drukowane rozkłady i repertuary godzinowe, rury tekturowe, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe,
teczki, skoroszyty jako artykuły biurowe, wydruki graficzne, znaczki
pocztowe, 35 agencje reklamowe, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], impresariat w działalności artystycznej, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, informacja
o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy,
uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, public relations, agencje
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public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama
radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, analizy rynku, badania rynku, kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, 38 telewizja kablowa, transmisja
programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], 41 wypożyczanie
aparatów i sprzętu kinematograficznego, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, studia filmowe, wypożyczanie filmów
kinowych, obsługa gier w systemie on-line [z sieci informatycznej],
komponowanie muzyki, organizowanie loterii, montaż taśm wideo,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach
wideo [filmowanie], usługi związane z obrazami cyfrowymi, obsługa
sal kinowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], pisanie
scenariuszy, produkcja filmów, produkcja filmów na taśmach wideo,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych
i programów telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, radiowe programy rozrywkowe, informacja o rozrywce, organizowanie i prowadzenie seminariów, studia filmowe, studia nagrań,
produkcja filmów na taśmach wideo, wypożyczanie taśm wideo, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], wypożyczanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i obsługa
zjazdów.

(111) 298495
(220) 2015 02 10
(151) 2017 05 11
(441) 2015 05 25
(732) RADWAN PAWEŁ, Kraków, PL.
(540) Chełmek
(540)

(210) 437398

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 25 buty, 41 publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(111) 298496
(220) 2015 01 26
(210) 438067
(151) 2017 05 13
(441) 2015 05 11
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) LICZĄ SIĘ INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki do telefonów
komórkowych, obudowy i obudowy kolorowe do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe, obudowy, uchwyty i pokrowce
do telefonów komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, myszy komputerowe, notesy
elektroniczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe, jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania
działające w systemie telefonii komórkowej, 16 papier, karton i następujące wyroby z tych materiałów: prasa, wydawnictwa, publikacje, druki, materiały introligatorskie, fotografie, papierowe materiały
biurowe, papierowe materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 18 skóra i imitacje skóry
i następujące wyroby z tych materiałów: portfele, teczki, wizytowniki, aktówki, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne,
parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 25 odzież, bielizna, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki za wyjątkiem gier elektronicznych,
ozdoby choinkowe, sprzęt i artykuły sportowe, gimnastyczne, siło-
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wo-kulturystyczne nie ujęte w innych klasach, 35 usługi z zakresu
promocji, reklamy i marketingu, również drogą on-line, usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące,
ładowarki, obudowy kolorowe, zestawy słuchawkowe, obudowy,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, karty telefoniczne
do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, karty
SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej, papier, karton i wyroby z tych materiałów zawarte w tej klasie, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, bielizna pościelowa, koce, pledy, ręczniki, flagi, proporce, chorągiewki, odzież,
bielizna, obuwie, nakrycia głowy, gry i zabawki, ozdoby choinkowe,
sprzęt i artykuły sportowe, gimnastyczne, siłowo-kulturystyczne,
również drogą on-line, usługi pośrednictwa w sprzedaży powierzchni reklamowej w Internecie, usługi w zakresie rozpowszechniania
folderów, materiałów promocyjnych i próbek, usługi w zakresie wynajmu sprzętu reklamowego, usługi w zakresie przygotowywania
opracowań statystycznych, mechanograficznych i stenotypicznych,
usługi w zakresie rejestracji, gromadzenia, konwersji, kompilacji
i porządkowania danych, badania marketingowe i opinii publicznej,
usługi w zakresie kompilacji i wykorzystania danych matematycznych lub statystycznych, usługi w zakresie badania i analizy rynku,
usługi w zakresie tworzenia baz danych, usługi w zakresie organizowania promocji za pośrednictwem multimedialnych nośników audiowizualnych, dostarczanie, zakup, i sprzedaż energii elektrycznej
i paliw gazowych, 36 usługi finansowe, usługi w zakresie transakcji
płatniczych, obsługi kart kredytowych i rabatowych, usługi w zakresie umożliwiania osobom trzecim dokonywania płatności rachunków
drogą transferu elektronicznego lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych środków finansowych, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie radiotelefonii mobilnej,
usługi komunikacyjne świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie poczty elektronicznej oraz przesyłania informacji tekstowej i obrazowej, usługi w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie
emisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informacji o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez terminale
komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć światłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie połączeń z Internetem
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie udostępniania
i leasingu czasu dostępu do Internetu oraz do sieci komputerowych
osobom trzecim, usługi w zakresie udostępniania miejsc internetowych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek pocztowych dla osób trzecich, usługi w zakresie udostępniania książek
telefonicznych on-line, usługi w zakresie kolekcjonowania i udostępniania informacji i wiadomości prasowych, usługi w zakresie wymiany elektronicznej danych zebranych w bazie danych dostępnych
przez sieć telekomunikacyjną, usługi w zakresie nadawania i transmisji poprzez telewizję kablową, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, usługi telefoniczne, usługi w zakresie przeprowadzania
telekonferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania
sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie telefonicznej obsługi klienta, usługi w zakresie udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej obcym operatorom, 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne,
usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania konkursów, wystaw za wyjątkiem wystaw w celach handlowych lub reklamowych
i konferencji oraz szkoleń związanych z telekomunikacją i wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie publikacji periodyków i druków
za wyjątkiem druków reklamowych, także w formie elektronicznej,
usługi w zakresie organizowania imprez rozrywkowych, kulturalnych
I sportowych, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, usługi w zakresie organizowania gier z wykorzystaniem multimedialnych nośników audiowizualnych, 42 usługi w zakresie udostępniania i leasingu
czasu dostępu do Internetu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania stron internetowych osobom trzecim, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, dostarczanie i opracowywanie
wyszukiwarek internetowych, doradztwo w zakresie sprzętu kompu-
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terowego, programowanie komputerowe, projektowanie systemów
komputerowych, aktualizacja, instalacje, powielanie, projektowanie,
konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej, usługi zabezpieczające Internet przed niepożądanym użyciem przez dzieci, usługi kawiarenek internetowych
(wynajem komputerów).

(111) 298497
(220) 2015 02 02
(210) 438449
(151) 2017 05 19
(441) 2015 05 25
(732) KOTAS KRZYSZTOF ZAKŁAD WYROBÓW CUKIERNICZYCH
MILLANO, Przeźmierowo, PL.
(540) CRAZY COLLECTION
(540)
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, 17 materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, tworzywa sztuczne
w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, prace
biurowe.
(111) 298500
(220) 2015 02 09
(210) 438697
(151) 2017 05 19
(441) 2015 05 25
(732) ŁĄCZKA AGNIESZKA GRAMOFFON, Radom, PL.
(540) BAŁTYKARIUM
(510), (511) 41 wystawy (organizacja) związane z kulturą lub edukacją.

Kolor znaku: czerwony, niebieski, granatowy
(531) 26.01.02, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 karmelki, wyroby żelowe, pomadki, czekolady, galaretki, praliny czekoladowe, inne wyroby czekoladowe i czekoladopodobne, słodycze.
(111) 298498
(220) 2015 02 03
(210) 438450
(151) 2017 05 05
(441) 2015 05 25
(732) ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) You can dance-po prostu tańcz!
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej:zbieranie irozpowszechnianie informacji, rozpowszechnianie
programów telewizyjnych, reportaży, filmów, teleturniejów, widowisk rozrywkowych i sportowych, programów informacyjnych,
programów z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna,
obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego,
rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu,
sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, audycje telewizyjne, audycje radiowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, 41 produkqa i montaż filmów, reportaży, programów
telewizyjnych, realizacja spektakli, organizacja i prowadzenie teleturniejów i konkursów, imprez artystycznych, estradowych, sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń, konkursów i teleturniejów
z interaktywnym udziałem widzów i słuchaczy, usługi wynajmu nagrań, wynajmowanie studia nagraniowego i filmowego, organizacja
i produkcja nagrań filmowych i dźwiękowych, obsługa techniczna
i menadżerska produkcji telewizyjnej i filmowej, publikowanie tekstów irmych ińż reklamowe, 42 prowadzenie portali internetowych
i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie
komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, programowanie komputerowe, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwerów i portali internetowych, usługi administrowania prawami
własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie
prawami własności intelektualnej.
(111) 298499
(220) 2015 02 06
(210) 438640
(151) 2017 05 10
(441) 2015 05 25
(732) POLSKIE HURTOWNIE DACHOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gałków Duży, PL.
(540) AVALINE

(111) 298501
(220) 2015 02 24
(210) 439391
(151) 2017 05 18
(441) 2015 06 08
(732) GLOBAL SUPPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Otomin, PL.
(540) PUT IN
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczne dodatki do żywności, napoje z dodatkami
dietetycznymi, odżywki dla sportowców, preparaty wspomagające
stawy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, preparaty witaminowe
i mineralne, w tym preparaty w kapsułkach, preparaty wspomagające
procesy odchudzania, preparaty wspomagające metabolizm, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,
preparaty zawierające ekstrakty roślinne, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, węglowodanami, dodatkami pochodzenia
roślinnego, suplementy diety, suplementy mineralne i witaminowe
do żywności, aminokwasy, wody mineralne do celów leczniczych,
żywność dietetyczna, napoje witaminizowane, 18 torby sportowe,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy,
ochraniacze na ręce przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych, 29 koktajle mleczne, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko
migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane,
mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku,
napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka
orzechowego, produkty serowarskie, przeciery warzywne, przekąski
na bazie owoców, serwatka, substytuty mleka, śmietana, śmietana
na bazie warzyw, olej i tłuszcz kokosowy, olej kostny, jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny,
olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy,
olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty,
orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe,
przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone,
owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, kompozycje owoców
przetworzonych, białko do celów kulinarnych, wszystkie powyższe
towary wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, węglowodanami, dodatkami pochodzenia roślinnego, 30 płatki
zbożowe, kawy zbożowe, batony na bazie ziaren zbóż, wafle ryżowe,
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wysokoenergetyczne i wysoko-proteinowe batony zbożowe oraz węglowodanowe, mieszanki odżywcze do picia, na bazie białek i węglowodanów do stosowania jako zamienniki lub uzupełnienie posiłków,
mieszanki odżywcze do picia, płatki zbożowe, kawy zbożowe, batony
na bazie ziaren zbóż, wafle ryżowe, na bazie węglowodanów o obniżonej wartości energetycznej do stosowania jako zamienniki lub uzupełnienie posiłków, preparaty węglowodanowe do żywności, preparaty
spożywcze w proszku zawierające węglowodany, białka, aminokwasy,
środki, koncentraty i odżywki węglowodanowe, białkowe i wysokoenergetyczne będące produktami spożywczymi, preparaty spożywcze na bazie węglowodanów, aminokwasów, białek, słodycze, wyroby
czekoladowe, 32 wody mineralne, napoje dla sportowców, napoje
energetyczne, napoje, w tym napoje na bazie aminokwasów, węglowodanów i białek, napoje izotoniczne, napoje hipotoniczne, napoje
hipertoniczne, preparaty do produkcji napojów, napoje wzbogacone
dodatkiem minerałów i/lub witamin, napoje na bazie białka serwatkowego, napoje na bazie białka serwatkowego z dodatkiem maltodekstryn. glukozy, fruktozy, proszki do sporządzania napojów, 35 reklama,
analizy kosztów, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania
rynku, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie, dystrybucja materiałów reklamowych, informacja handlowa o towarach,
w tym dietetycznych artykułach żywnościowych, preparatach witaminowych, odżywkach dla sportowców, suplementach diety, sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż przez Internet żywności dietetycznej, preparatów witaminowych i mineralnych, suplementów diety,
artykułów żywnościowych wzbogaconych witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, węglowodanami, dodatkami pochodzenia
roślinnego, koncentratów i odżywek wysokobiałkowych wzbogaconych witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, węglowodanami, dodatkami pochodzenia rośliimego, odżywek dla sportowców,
napojów, toreb, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów i sprzętu
sportowego, 41 usługi sportowe, szkolenia sportowe, obozy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, zajęcia sportowe
i rekreacyjne, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi w zakresie
edukacji sportowej, usługi w zakresie treningu sportowego.

(111) 298502
(220) 2015 02 26
(210) 439490
(151) 2017 05 22
(441) 2015 06 08
(732) OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, PL. ;
(540) OPTIMAL
(510), (511) 4 oleje napędowe, smary, 6 emblematy metalowe do pojazdów, nakrętki metalowe, nity metalowe, pierścienie metalowe,
pierścienie dystansowe metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie
nagwintowane, sworznie metalowe, śruby metalowe, 7 cylindry i tłoki
do silników, czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe
zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry
silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, koła pasowe,
łożyska, paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski
napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie
tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników,
świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe, wentylatory
do silników, zawory, zestawy rolek napinających, 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki
skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów, klocki, okładziny i szczęki hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów,
stabilizatory układów kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny
i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych,
sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe
do pojazdów, układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb
pojazdów, pompy powietrzne (akcesoria samochodowe), 17 przewody
niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe części zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo-metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych,
uszczelki, materiały uszczelniające, pierścienie gumowe, pierścienie
uszczelniające, pierścienie wodoszczelne, substancje uszczelniające, taśmy uszczelniające, wodoodporne pierścienie, wodoodporne
uszczelnienia.
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 298503
(220) 2015 02 26
(210) 439495
(151) 2017 05 17
(441) 2015 06 08
(732) OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, PL. ;
(540) OPTIMAL
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, szary, żółty
(531) 01.01.01, 01.01.05, 26.01.01, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje napędowe, smary, 6 emblematy metalowe do pojazdów, nakrętki metalowe, nity metalowe, pierścienie metalowe,
pierścienie dystansowe metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie
nagwintowane, sworznie metalowe, śruby metalowe, 7 cylindry i tłoki
do silników, czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe
zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry
silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła mas2yn, koła pasowe,
łożyska, paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski
napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie
tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników,
świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe, wentylatory
do silników, zawory, zestawy rolek napinających, 12 amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe,
drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów, klocki, okładziny i szczęki hamulcowe do pojazdów,
instalacje hydrauliczne do pojazdów, końcówki i drążki kierownicze,
kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, tarcze i bębny hamulcowe, osie
pojazdów, stabilizatory układów kierowniczych, piasty kół pojazdów,
sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów
lądowych, sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe do pojazdów, układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów, pompy powietrzne (akcesoria samochodowe),
17 przewody niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia
amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe
części zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo-metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, uszczelki, materiały uszczelniające, pierścienie gumowe,
pierścienie uszczelniające, pierścienie wodoszczelne, substancje
uszczelniające, taśmy uszczelniające, wodoodporne pierścienie, wodoodporne uszczelnienia.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 298504
(220) 2015 02 26
(151) 2017 05 17
(441) 2015 06 08
(732) WISZNIEWSKI MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE OPTIMAL, Kołobrzeg, PL. ;
(540) OPTIMAL
(540)

(210) 439497

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 01.01.01, 01.01.05, 26.01.01, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 oleje napędowe, smary, 6 emblematy metalowe do pojazdów, nakrętki metalowe, nity metalowe, pierścienie metalowe,
pierścienie dystansowe metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie
nagwintowane, sworznie metalowe, śruby metalowe, 7 cylindry i tłoki
do silników, czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe
zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry
silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła mas2yn, koła pasowe,
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łożyska, paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski
napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie
tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników,
świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe, wentylatory
do silników, zawory, zestawy rolek napinających, 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe, drążki
skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów, klocki, okładziny i szczęki hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, końcówki i drążki kierownicze, kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, tarcze i bębny hamulcowe, osie pojazdów,
stabilizatory układów kierowniczych, piasty kół pojazdów, sprężyny
i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych,
sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe
do pojazdów, układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb
pojazdów, pompy powietrzne (akcesoria samochodowe), 17 przewody
niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe części zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo-metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych,
uszczelki, materiały uszczelniające, pierścienie gumowe, pierścienie
uszczelniające, pierścienie wodoszczelne, substancje uszczelniające, taśmy uszczelniające, wodoodporne pierścienie, wodoodporne
uszczelnienia.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 298505
(220) 2015 02 26
(151) 2017 05 17
(441) 2015 06 08
(732) WISZNIEWSKI MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE OPTIMAL, Kołobrzeg, PL. ;
(540) OPTIMAL
(540)

(210) 439499

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 01.01.01, 01.01.05, 26.01.01, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 oleje napędowe, smary, 6 emblematy metalowe do pojazdów, nakrętki metalowe, nity metalowe, pierścienie metalowe,
pierścienie dystansowe metalowe, pierścienie oporowe, pierścienie
nagwintowane, sworznie metalowe, śruby metalowe, 7 cylindry i tłoki
do silników, czopy, dźwigi do pojazdów, elementy metalowo-gumowe
zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, filtry
silnikowe, głowice cylindrów do silników, koła mas2yn, koła pasowe,
łożyska, paski klinowe, pasy do kół pasowych, pasy do silników, paski
napędowe do wentylatorów silników, pierścienie smarowe, pierścienie
tłokowe, podnośniki, pompy paliwowe, przeguby, rozruszniki silników,
świece zapłonowe do pojazdów, tłumiki, wały korbowe, wentylatory
do silników, zawory, zestawy rolek napinających, 12 amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, czopy osiowe,
drążki skrętne do pojazdów, cylinderki i zaciski hamulcowe, hamulce do pojazdów, klocki, okładziny i szczęki hamulcowe do pojazdów,
instalacje hydrauliczne do pojazdów, końcówki i drążki kierownicze,
kierunkowskazy do pojazdów, łańcuchy kół pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, tarcze i bębny hamulcowe, osie
pojazdów, stabilizatory układów kierowniczych, piasty kół pojazdów,
sprężyny i resory amortyzujące do pojazdów, sprzęgła do pojazdów
lądowych, sworznie i wahacze zawieszenia do pojazdów, układy hamulcowe do pojazdów, układy kierownicze do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów, pompy powietrzne (akcesoria samochodowe),
17 przewody niemetalowe, wężyki hamulcowe, odbojniki zawieszenia
amortyzatorów, okładziny do sprzęgieł niemetalowe, niemetalowe
części zawieszenia i układów napędowych pojazdów, elementy gumowo-metalowe zawieszenia i układu napędowego pojazdów samochodowych, uszczelki, materiały uszczelniające, pierścienie gumowe,
pierścienie uszczelniające, pierścienie wodoszczelne, substancje
uszczelniające, taśmy uszczelniające, wodoodporne pierścienie, wodoodporne uszczelnienia.
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 298506
(220) 2015 03 11
(210) 440044
(151) 2017 03 31
(441) 2015 06 22
(732) MIEJSKI KLUB SPORTOWY DĄBROWA GÓRNICZA,
Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) 1992 MKS DĄBROWA GÓRNICZA
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, szary, biały, pomarańczowy,
czerwony, żółty, zielony
(531) 03.07.01, 03.07.02, 21.03.01, 24.01.05, 24.01.09, 24.01.10,
26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.07.01, 27.07.24, 29.01.15
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych, wynajem automatycznych dystrybutorów, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen,
dekoracja wystaw sklepowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, dobór personelu za pomocą
metod psychotechnicznych, powielanie dokumentów, doradztwo
specjalistyczne w zakresie organizowania prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek druków prospektów broszur, usługi impresariów w zakresie działalności
artystycznej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, prognozy ekonomiczne,
ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw, fakturowanie,
fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień w handlu, punkty informacji konsumenckiej
dla udzielania handlowych informacji i porad konsumentom, wyceny handlowe, administrowanie zarządzanie hotelami, kolportaż
próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych poprzez komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, marketing, maszynopisanie, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, sondaże opiniotwórcze,
opracowywanie CV dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing jako doradztwo
handlowe, poszukiwania w zakresie uzyskania patronatu, rekrutacja
personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
usługa prenumerowania czasopism dla osób trzecich, produkcja
filmów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
przegląd prasy w zakresie usługi, public relations, agencje public
relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklamy radiowe, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy
korespondencyjne, przygotowanie reklam prasowych, reklamy telewizyjne, usługi sekretarskie, sprzedaż promocyjna dla osób trzecich,
statystyczne zestawienia, usługi stenograficzne, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, zarobkowe
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
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trzecich, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zaopatrzenie osób trzecich w usługi jako zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne.

(111) 298507
(220) 2015 07 20
(210) 444995
(151) 2017 05 10
(441) 2015 10 26
(732) LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LSA
(540)

Kolor znaku: bordowy, szary, biały
(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe.
(111) 298508
(220) 2015 04 14
(210) 441375
(151) 2017 05 11
(441) 2015 08 03
(732) PRONAL SMART METERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) SmartMetering24
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 usługi zdalnego, zautomatyzowanego odczytu danych z wodomierzy i ciepłomierzy, 42 usługi systemu wspomagania
w zarządzaniu siecią wodociągową i ciepłowniczą.
(111) 298509
(220) 2015 05 18
(210) 442609
(151) 2017 05 17
(441) 2015 08 31
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) HIS.KI
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, maści kosmetyczne.
(111) 298510
(220) 2015 06 22
(210) 443890
(151) 2017 05 19
(441) 2015 10 12
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) HERBIES
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, wyroby
medyczne w postaci syropów do użytku farmaceutycznego, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych.
(111) 298511
(220) 2013 03 15
(151) 2017 06 23
(441) 2013 06 24
(732) AXXIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki Dolne, PL.
(540) axxispharma
(540)

(210) 411781

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), produkty zbożowe, przyprawy, słodziki.
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(111) 298512
(220) 2015 07 24
(210) 445188
(151) 2017 05 11
(441) 2015 11 09
(732) PRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Legionowo, PL.
(540) CF Coden Fitness
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, biały, szary
(531) 26.01.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do ćwiczeń leczniczych i rehabilitacyjnych do użytku domowego i profesjonalnego, mechaniczne
urządzenia i przyrządy do ćwiczeń leczniczych i rehabilitacyjnych
do użytku domowego i profesjonalnego, 28 urządzenia i przyrządy
gimnastyczne i do ćwiczeń usprawniających do użytku domowego i profesjonalnego, mechaniczne urządzenia i przyrządy gimnastyczne i do ćwiczeń usprawniających do użytku domowego i profesjonalnego w tym atlasy, bieżnie, bramy, dipy wolnostojące, gryfy
olimpijskie, hantle, klatki treningowe, maszyny ze stosem, maszyny
na wolny ciężar, multistacje, ławki treningowe, orbitreki, obciążenia
olimpijskie, rowery treningowe, stacje do treningu funkcjonalnego,
steppery, stojaki, wioślarze, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 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 wysyłkowej artykułów takich jak urządzenia i przyrządy gimnastyczne
i do ćwiczeń usprawniających do użytku domowego i profesjonalnego, mechaniczne urządzenia i przyrządy gimnastyczne i do ćwiczeń
usprawniających do użytku domowego i profesjonalnego, urządzenia i przyrządy do ćwiczeń leczniczych i rehabilitacyjnych do użytku
domowego i profesjonalnego, mechaniczne urządzenia i przyrządy
do ćwiczeń leczniczych i rehabilitacyjnych do użytku domowego
i profesjonalnego, atlasy, bieżnie, bramy, dipy wolnostojące, gryfy
olimpijskie, hantle, klatki treningowe, maszyny ze stosem, maszyny
na wolny ciężar, multistacje, ławki treningowe, orbitreki, obciążenia
olimpijskie, rowery treningowe, stacje do treningu funkcjonalnego,
steppery, stojaki, wioślarze.
(111) 298513
(220) 2015 08 09
(151) 2017 05 17
(441) 2016 03 29
(732) INPOL-KRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) inpolkrak
(540)

(210) 445740

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 6 stal, wyroby ze stali: metalowe materiały budowlane,
tory kolejowe, metalowe przewody drutowe i liny, drobne wyroby
metalowe, gwoździe, złom, rury i rurki metalowe, konstrukcje metalowe i profile konstrukcyjne, zbiorniki metalowe, profile z taśm zimno walcowanych i gorąco walcowanych, pręty ciągnione i automatowe, precyzyjne taśmy i płaskowniki o formowanych krawędziach,
blachy, 35 sprzedaż stali, wyrobów ze stali: metalowych materiałów
budowlanych, torów kolejowch, metalowych przewodów drutowych i lin, drobnych wyrobów metalowych, gwoździ, złomu, rur i rurek metalowych, konstrukcji metalowych i profili konstrukcyjnych,
zbiorników metalowych, profili z taśm zimno walcowanych i gorąco
walcowanych, prętów ciągnionych i automatowych, precyzyjnych
taśm i płaskowników o formowanych krawędziach, blach, konstrukcji
budowlanych, tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych,
metali, rud metali, złomu materiałów budowlanych, materiałów instalacyjnych, wyrobów chemicznych, maszyn, obrabiarek, 40 obróbka stali i metali, obróbka tworzyw sztucznych.
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(111) 298514
(220) 2015 08 12
(210) 445852
(151) 2017 05 09
(441) 2015 11 23
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Lab
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, automaty
do wpłat i pozostawiania depozytów i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące,
sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia
ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym
współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna
do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane:
programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach
i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu
operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych
oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych
przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie umożliwiające płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt
i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta,
informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji
bankowych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, publikacje edukacyjne, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte
w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub
do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach,
czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, kupony
bankowe, czeki bankowe, reklamy drukowane, publikacje reklamowe,
publikacje promocyjne, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i usługi organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz
przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, zarządzanie flotą
transportową, zarządzanie flotą pojazdów, usługi audytorskie, usługi
księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg,
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja
podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi
dotyczące franszyzy, mianowicie pomoc przy prowadzeniu franszyz,
administrowanie działalnością w zakresie franszyzy, doradztwo zakresie franszyzy, usługi świadczone przez franszyzodawcę, usługi specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych
i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie
aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania,
opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi
badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi badań staty-

4161

stycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont,
zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamy
i promocji, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, jako prace
biurowe, informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, w tym inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości,
usługi kredytowania nieruchomości oraz wyceny nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi
elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe,
kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing
konsumencki, finansowanie zakupów na raty, finansowanie leasingu
pojazdów, usługi ściągania należności, usługi skupu długów, usługi
pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring
wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego
oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych
papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi
zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, w tym raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta,
usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji
sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, informacja finansowa,
w tym usługi przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek
na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją
i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie
papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia
papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji,
wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analizafinansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy
inwestycyjnych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych,
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi,
lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny
rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu
na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem,
tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych,
usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe,
usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych,
przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,
udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie
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i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie
skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych
banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności
powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie
terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
ubezpieczenia samochodowe, doradztwo na rzecz likwidatora szkód,
wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania
na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami,
usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe
związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej, finansowanie zakupu maszyn i urządzeń budowlanych, maszyn rolniczych,
urządzeń produkcyjnych, sprzętu medycznego, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze
dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych,
usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego
oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez
terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów,
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi
przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie
dźwięku i obrazu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi przesyłania
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi
oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku
walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych
i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, leasing urządzeń telekomunikacyjnych, leasing instalacji telekomunikacyjnych, informacja o ww. usługach, 41 usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków,
czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań
wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, usługi
nauczania, usługi kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie
wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 leasing i wynajem programów
komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie,
utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych, tworzenie
oprogramowania dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja i hosting, usługi wykonywania badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzinie sprzętu
komputerowego oraz oprogramowania, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputero-
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wych, konsulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie
i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych
sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, informacja o ww. usługach, 45 doradztwo prawne, usługi prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie
ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów
aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie
przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne,
usługi zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, informacja
o ww. usługach.

(111) 298515
(220) 2015 08 18
(210) 446047
(151) 2017 05 18
(441) 2015 11 23
(732) MICHNOWSKA IZABELLA BERGSPORT, Wrocław, PL.
(540) ISABELL BUTIQUE BY MILANO
(540)

(531) 24.15.01, 26.03.01, 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, teczki, bigle do torebek, etui na klucze, futra-skóry zwierzęce, imitacje skóry, skórzane pudła na kapelusze, komplety podróżne-wyroby skórzane, kuferki, kuferki na kosmetyki-bez wyposażenia, kufry bagażowe, kufry podróżne, sportowe
torby, torby na kółkach, torby na ubrania-podróżne, torby płazowe,
torebki, walizki, walizki ze skóry lub skóry wtórnej, wizytowniki,
25 apaszki-chustki, bandany na szyję, berety, biustonosze, bluzy,
kombinezony, boty, bryczesy-spodnie, buty, buty sportowe, buty
sznurowane, chusty, fulardy, cylindry-kapelusze, czapki-nakrycia
głowy, dzianina-odzież, dżerseje-ubrania, espadryle, etole-futra, fartuchy-odzież, fulary-ozdobne krawaty, futra-odzież, garnitury, getry,
gorsety, halki-bielizna, halki, półhalki, kalosze, kamizelki, kapelusze,
kołnierze-odzież, kołnierzyki przypinane, kombinezony-odzież, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki-odzież, kurtki wełniane
lub futrzane z kapturem, legginsy, mufki-odzież, nakrycia głowy,
nakrycia głowy-odzież, nauszniki-odzież, obuwie, obuwie plażowe,
obuwie sportowe, odzież, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, okrycia wierzchnie-odzież, palta, pantofle domowe,
pantofle kąpielowe, paski-odzież, pasy do przechowywania pieniędzy-odzież, piżamy, płaszcze, płaszcze, palta, podkoszulki, podszewki gotowe-części garderoby, poncza, pończochy, poszewki, półbuty,
prochowce, rajstopy, rękawiczki-odzież, sandały, skarpetki, odzież
z imitacji skóry, odzież ze skór, spodnie, spódnice, stroje kąpielowe,
sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale,
szaliki, szelki, trykoty-ubrania, T-shirty, woalki-odzież, wyroby pończochowe, żakiety pikowane-ubrania .
(111) 298516
(220) 2015 09 14
(151) 2017 05 16
(441) 2015 12 21
(732) ZDANOWSKA MONIKA, Zielona Góra, PL.
(540) VIVA studio
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07

(210) 446923
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(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 298517
(220) 2015 10 28
(210) 447037
(151) 2017 04 27
(441) 2016 03 29
(732) EXPRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Morzywół, PL.
(540) easy to vape
(540)
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światłowodów i okablowania elektrycznego, montażu złącz i końcówek włókien optycznych i/lub przewodów elektrycznych, produkcji
i montażu włókien światłowodów krosna i/lub elektrycznych, a także
z wyjątkiem urządzeń i przyrządów naukowych i pomiarowych związanych z promieniowaniem rentgenowskim, oraz instalacją, naprawą
systemów komputerowych i sprzętu komputerowego, 39 dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], wynajmowanie garaży, magazynowanie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów,
wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych,
prowadzenie parkingów, dostarczanie przesyłek, składowanie, składowanie towarów, dostarczanie towarów, zaopatrywanie w wodę,
43 kawiarnie, restauracje, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], 45 badania prawne, dozór nocny, kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona osobista, usługi w zakresie
ochrony, usługi w zakresie przygotowania dokumentów prawnych.

(111) 298519
(220) 2015 10 02
(210) 447624
(151) 2017 05 12
(441) 2016 01 04
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów, PL.
(540) eva simple
(540)
Kolor znaku: zielony, jasnoszary, szary, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.13,
29.01.13
(510), (511) 34 ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego.
(111) 298518
(220) 2015 09 18
(210) 447238
(151) 2017 05 16
(441) 2016 03 29
(732) GNT VENTURES WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) STRATOS office center
(540)

(531) 26.04.03, 26.04.08, 26.04.12, 27.05.01
(510), (511) 35 dekoracja wystaw sklepowych, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi sekretarskie, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, organizacja wystaw w celach
handlowych i reklamowych, dekorowanie wystaw sklepowych,
36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, oszacowanie [wycena] majątku nieruchomego,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czynszów, wycena nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków
od zewnątrz, czyszczenie okien, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, malowanie, regeneracja maszyn zużytych
lub częściowo zniszczonych, tapetowanie-wszystkie powyżej wymienione z wyjątkiem: usługi napraw, utrzymywania i konserwacji
maszyn, urządzeń, aparatury oraz innych instalacji (w tym zużytych
i częściowo zniszczonych) dotyczących dachów, drzwi, bram i kurtyn powietrznych, instalacji i naprawy instalacji klimatyzacyjnych,
urządzeń i systemów grzewczych, silników, urządzeń i instalacji
do wykrywania pożaru, urządzeń pomiarowych, usług związanych
z montażem i naprawą pomp, silników, usług układana i montażu

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielęgnacji
ciała, rąk i włosów.
(111) 298520
(220) 2014 11 03
(210) 435253
(151) 2017 05 18
(441) 2015 02 16
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) FAKTORIA WIN
(540)

(531) 11.01.01, 11.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i stoisk z winem, usługi handlu
detalicznego, hurtowego, w tym on-line winem, usługi reklamowe,
usługi marketingowe, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe.
(111) 298521
(220) 2015 10 09
(210) 447910
(151) 2017 05 11
(441) 2016 01 18
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL. ;
(540) ecoenergy Summit
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe
konstrukcje budowlane, przenośne metalowe konstrukcje, stojaki
metalowe, ścianki działowe metalowe, 9 urządzenia do nagrywania,
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne
nośniki danych, w tym zawierające nagrane dźwięki lub obrazy, CD-romy i DVD, Blu-Ray, w tym zawierające dzięki lub obrazy, nagrania
audio i video, smycze do urządzeń do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, publikacje elektroniczne, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach,
druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe-z wyjątkiem przyrządów, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, materiały drukowane, dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich,
książki, broszury, produkty papierowe, w tym materiały piśmienne,
notesy, okładki na notatniki, plakaty, karty, kartki pocztowe, pamiątki, mianowicie albumy, plakaty, papierowe figurki, kartki pocztowe
i naklejki, pióra i ołówki, publikacje drukowane, ulotki, cenniki, naklejki, poradniki, mapy, atlasy, kalendarze, 19 materiały budowlane
niemetalowe, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje, stojaki niemetalowe do użytku w budownictwie, ścianki działowe niemetalowe, wolnostojące
ścianki działowe, ścianki szczelne niemetalowe, 20 meble, stojaki
wystawowe, stojaki reklamowe, stoiska wystawowe: stojaki ramowe,
ścianki działowe, ścianki działowe wystawowe, ścianki działowe reklamowe, 35 usługi w zakresie promocji i reklamy, usługi dotyczące
promocji i reklam prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi
agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń
reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie
informacji gospodarczych i ekonomicznych, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy
i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe, badania opinii publicznej,
telemarketing, pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów reklamowych, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi
instalacyjne, 38 usługi z zakresu agencji informacyjnych, serwis internetowy, usługi telekonferencji i wideokonferencji, usługi agencji
prasowych, transmisja przez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów
internetowych: usługi ogłoszeń elektronicznych: usługi multimedialne, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, działalności
sportowej i kulturalnej, usługi w zakresie organizowaniem, obsługi
i prowadzenia szkoleń, wykładów, koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, plebiscytów, loterii, obozów sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych, przyjęć,
spektakli, wystaw z dziedziny kultury i edukacji, imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, edukacyjnych: usługi wydawnicze,
publikowanie tekstów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
imprez artystycznych, koncertów, dyskotek, imprez muzycznych,
imprez karaoke, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi
zakresu publikowania tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek, druków’, dzienników, czasopism i dodatków do nich. fotografii,
poradników, broszur, materiałów reklamowych i instruktażowych,
szkoleniowych, map, atlasów, informacje edukacyjne, nagrywanie-filmowanie materiałów wideo na nośnikach do rejestracji dźwięku
i obrazu, 42 usługi w zakresie informatyki: konwersja danych i dokumentów na formę elektroniczną, opracowywanie i administrowanie
stronami internetowymi dla osób trzecich, prowadzenie portalu
internetowego, opracowanie i gromadzenie informacji o pogodzie,
modzie, wzornictwie, wyposażeniu wnętrz, usługi projektowania,
w tym przenośnych metalowych konstrukcji budowlanych, przenośnych metalowych konstrukcji, stojaków metalowych: ścianek
działowych metalowych, niemetalowych konstrukcji, stojaków niemetalowych do użytku w budownictwie, ścianek działowych niemetalowych, wolnostojących ścianek działowych, ścianek szczelnych
niemetalowych, stojaków wystawowych, stojaków reklamowych,
stoisk wystawowych, stojaków ramowych, ścianek działowych wystawowych, ścianek działowych reklamowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 298522
(151) 2017 05 08

(220) 2015 10 16
(441) 2016 01 18

(210) 448185
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(732) RAMSTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HAIR MEDICA
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony
(531) 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21,
27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 44 usługi z zakresu higieny ludzi.
(111) 298523
(220) 2015 10 19
(210) 448255
(151) 2017 05 08
(441) 2016 01 18
(732) POL-MOT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POL-MOT
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki, silniki z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych, mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, alternatory-generatory prądu przemiennego,
brzeszczoty pił, cylindry do maszyn i silników, chłodnice do silników,
ciągniki jednoosiowe ogrodowe, dmuchawy, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dźwigi do pojazdów, filtry powietrza chłodnic silników, gaźniki, generatory elektryczności, iskrowniki
zapłonu, instalacje do mycia pojazdów, kombajny zbożowe, kopaczki, koparki-czerpaki, koparki do rowów, koparki jednoczerpakowe
mechaniczne, koła zębate, kosiarki, kosiarki-snopowiązarki, kosiarki
ogrodowe, krajalnice, maszyny dla mleczarstwa, krajarki do roślin
okopowych, kultywatory, łuskarki ziarna, maszyny rolnicze, maszyny
do budowy dróg, maszyny wirujące, mieszalniki, młocamie, obieraczki, obrabiarki, maszyny do ostrzeżenia, pługi, pługi do zdejmowania
darni, prądnice prądu stałego, przenośniki pneumatyczne, podajniki
mechaniczne paszy dla zwierząt, przetrząsacze do siana przeguby
Cardana, rozdrabniarki, rozruszniki silników, siewniki, sieczkarnie,
snopowiązałki, spycharki, urządzenia do zagęszczania odpadów, tłoki do amortyzatorów i cylindrów, tłumiki do silników, wialnie, wiązarki do siana, wtryskiwacze do silników, żniwiarki, brony, maszyny dla
mleczarstwa, motocykle, przesiewacze, rolnicze narzędzia inne niż
o napędzie ręcznym, rozdrabniarki, 9 filmy kinematograficzne, filmy
rysunkowe animowane, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, gwizdki sygnalizacyjne, kalkulatory, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamizelki i koła ratunkowe, kasety wideo, kaski
ochronne dla uprawiania sportu, lornetki, lupy, myszy komputerowe,
okulary ochronne do uprawiania sportu, pływaki do kąpieli i pływania,
podkładki pod myszy komputerowe, programy gier komputerowych,
programy komputerowe, odbiorniki radiowe, radia samochodowe,
suwaki logarytmiczne, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu
zapobiegania wypadkom drogowym, wagi, znaki drogowe świecące
lub mechaniczne, żelazka elektryczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach
pojazdów, automatyczne wyłączniki czasowe baterie elektryczne
do pojazdów, baterie słoneczne, czytniki kodów kreskowych, baterie
galwaniczne, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, amortyzatory zawieszenia w pojazdach,
urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, autoalarmy, autobusy,
autokary, bagażniki do pojazdów’, błotniki, ciągniki, mechanizmy wywrotkowe do skrzyń ciężarówek, ciężarówki-lory, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, furgonetki, hamulce do pojazdów, karoserie samochodowe,
koła pojazdów, kołpaki, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, pojazdy-chłodnie,
pojazdy elektryczne, pojazdy silnikowe, pojazdy trzy lub czterokołowe, polewaczki, przyczepy, przyczepy kempingowe, przyczepy mieszkalne samochodowe, podwozia pojazdów, zderzaki do pojazdów,
przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, rowery, samochody
kempingowe, samochody osobowe, siedzenia do pojazdów, traktory,
wózki: bagażowe, do golfa, do transportu wewnętrznego, wózki transportowe trójkołowe, wózki widłowe, skutery, motocykle, motorowery,
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16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, emblematy papierowe, etykiety papierowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, foldery, fotografie, grafiki, kalendarze, katalogi okolicznościowe, koperty, książki,
periodyki, prospekty, publikacje, torby do pakowania okolicznościowe, tablice i arkusze okolicznościowe, wydawnictwa naukowe, wydruki graficzne, atlasy, malarstwo, 32 piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne i energetyzujące,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, dzierżawa i wycena majątku nieruchomego, doradztwo finansowe i usługi finansowe, doradztwo podatkowe, pośrednictwo przy zawieraniu
umów kredytowych, pośrednictwo finansowe i pieniężne, porady
w zakresie inwestowania w nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, i mieszkań, zarządzanie finansami.

(111) 298524
(220) 2015 10 20
(210) 448320
(151) 2017 05 19
(441) 2016 01 18
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Dr Herbies
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, czerwony, biały
(531) 02.01.01, 02.01.30, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.14, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, wyroby cukiernicze
o wzmacniającym i wspomagającym działaniu leczniczym, lecznicze
wyroby cukiernicze, 30 wyroby cukiernicze, pastylki do ssania (wyroby cukiernicze), wyroby cukiernicze z cukru, pastylki do ssania (wyroby cukiernicze) .
(111) 298525
(220) 2015 11 03
(151) 2017 05 17
(441) 2016 02 01
(732) ROHA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) NeoFlex
(540)

(210) 448828

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 przewody i kształtki instalacyjne do wentylacji metalowe, 17 przewody gumowe i przewody giętkie transportujące powietrze, 19 kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
(111) 298526
(220) 2015 11 06
(210) 448948
(151) 2017 05 25
(441) 2016 02 15
(732) WD-40 Manufacturing Company(California Corporation),
San Diego, US.
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, szary
(531) 29.01.13, 19.01.04, 19.03.01, 19.03.25

4165

(510), (511) 2 powłoki ochronne do zapobiegania rdzy, oleje antykorozyjne, 3 środki czyszczące do styków, produkty odtłuszczające, środki czyszczące do powierzchni metalowych, 4 oleje do smarowania.

(111) 298527
(220) 2015 11 13
(210) 449152
(151) 2017 04 28
(441) 2016 02 15
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mr magic cotton flower
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, szorowania, przeciw kurzowi,
chusteczki nawilżane do czyszczenia.
(111) 298528
(220) 2015 11 20
(210) 449451
(151) 2017 05 26
(441) 2016 02 29
(732) DECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
KALISZ, PL.
(540) DIETA QI
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, kawiarniane, barowe, cateringowe, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, 44 opieka zdrowotna, usługi telemedyczne, doradztwo dietetyczne, żywieniowe, w zakresie
ochrony zdrowia, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała.
(111) 298529
(220) 2015 11 24
(151) 2017 05 12
(441) 2016 02 29
(732) J.P. COVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaczyce, PL.
(540) J.P. COVER
(540)

(210) 449618

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczenie dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, kleje przeznaczone dla przemysłu, preparaty do hartowania
i lutowania metali, substancje garbujące, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, 3 preparaty do czyszczenia, mydła
dezynfekujące mydła dezodoryzujące, środki do czyszczenia i pielęgnacji samochodów, toaletowe środki sanitarne, płyny do mycia naczyń, płyny i proszki do prania, proszki do szorowania, płyny do płukania, wybielacze i odplamiacze do tkanin, preparaty do czyszczenia
rur, preparaty odtłuszczające inne niż do procesów przemysłowych,
środki nabłyszczające, pasty i płyny do podłóg, środki sanitarne będące środkami toaletowymi, 5 dezodoranty inne niż do użytku osobistego środki do odświeżania powietrza środki sanitarne do celów
medycznych środki odkażające środki do zwalczania robactwa.
(111) 298530
(220) 2015 11 27
(210) 449773
(151) 2017 04 27
(441) 2016 02 29
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Fanfarena
(510), (511) 1 regulator wzrostu roślin.
(111) 298531
(220) 2010 04 08
(151) 2017 05 23
(441) 2010 07 19
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, SEOUL, KR.
(540) H
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.18

(210) 368905
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(510), (511) 11 lampy samochodowe, światła samochodowe, reflektory samochodowe, lampy do kierunkowskazów samochodowych,
osprzęt do lamp urządzeń przeciwoślepiających do pojazdów, urządzenia grzewcze i chłodzące do pojazdów mechanicznych, urządzenia odmrażające do pojazdów, klimatyzatory samochodowe,
urządzenia i aparaty oświetlające do samochodów, samochodowe
światła drogowe, instalacje i urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne do pojazdów, instalacje do ogrzewania pojazdów.

(111) 298532
(220) 2015 11 27
(210) 449780
(151) 2017 04 27
(441) 2016 02 29
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Pilgro
(510), (511) 1 regulator wzrostu roślin.
(111) 298533
(220) 2015 12 07
(210) 450142
(151) 2017 04 28
(441) 2016 03 14
(732) KANCELARIA TRANSPORTOWA KOBEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) koben
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 07.11.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, 39 informacja o tranporcie.
(111) 298534
(220) 2015 12 09
(210) 450246
(151) 2017 05 04
(441) 2016 03 14
(732) SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA, Zielona Góra, PL.
(540) CABIN
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy takie jak: złoto, srebro,
platyna, rod, ruten, pallad, iryt i wyroby z tych metali, lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne takie jak:
perły, bursztyn, gagat, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne-zegarki, zegary, budziki, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów (buty, odzież, bielizna damska i męska, wyroby ze skóry
i ich imitacje, wyroby z metali szlachetnych i ich stopów, sprzęt RTV
i AGD) pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w centrum handlowym, usługowym i na targowisku, sprzedaż
hurtowa i detaliczna towarów: butów, odzieży, bielizny damskiej
i męskiej, wyrobów ze skóry i ich imitacji, wyrobów z metali szlachetnych i ich stopów, sprzętu RTV i AGD.
(111) 298535
(220) 2015 12 23
(210) 450823
(151) 2017 05 04
(441) 2016 03 29
(732) SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA, Zielona Góra, PL.
(540) SPICY
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i kupować towary: wyroby ze skóry
i jej imitacji przeznaczone dla zwierząt: baty, bicze, harapy, derki dla
psów i koni, nosidełka dla dzieci, kagańce, łęki siodłowe, laski, akcesoria myśliwskie do polowań, meble – wykończenia i dekoracje ze skóry,
narzuty ze skóry, nakolanniki i naoczni ki dla koni, obroże dla zwierząt,
plecaki turystyczne, wyroby rymarskie, siodła, smycze skórzane, sznury i pasy, fręzle, uzdy, wędzidła dla zwierząt, worki myśliwskie, ubrania
dla zwierząt, odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, buty i inne
okrycia nie przeznaczone do używania przez ludzi, legowiska dla zwierząt, artykuły AGD i RTV w centrum handlowym, usługowym i na targowisku, sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów: wyroby ze skóry
i jej imitacji przeznaczone dla zwierząt: baty, bicze, harapy, derki dla
psów i koni, nosidełka dla dzieci, kagańce, łęki siodłowe, laski, akcesoria myśliwskie do polowań, meble – wykończenia i dekoracje ze skóry,
narzuty ze skóry, nakolanniki i nakolanniki dla koni, obroże dla zwierząt, plecaki turystyczne, wyroby rymarskie, siodła, smycze skórzane,
sznury i pasy, fręzle, uzdy, wędzidła dla zwierząt, worki myśliwskie,
ubrania dla zwierząt, odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, buty
i inne okrycia nie przeznaczone do używania przez ludzi, legowiska dla
zwierząt, artykuły AGD i RTV, .

(111) 298536
(220) 2016 01 04
(151) 2017 05 16
(441) 2016 04 11
(732) AB SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) tb print
(540)
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(210) 450999

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony, żółty, ciemnożółty, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 2 tusze do drukarek, tonery do drukarek, 16 papier
do drukarek i papier fotograficzny do drukarek.
(111) 298537
(220) 2016 01 05
(151) 2017 05 23
(441) 2016 06 06
(732) TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) BIQMIN-28/R
(540)

(210) 451064

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje do tapet, preparaty do klejenia, gruntowania, klisze filmowe, światłoczułe lecz nie naświetlone, klisze rentgenowskie
światłoczułe lecz nie naświetlone, tlenek kobaltu do celów przemysłowych, kolodium, środki chemiczne do czyszczenia kominów, komórki macierzyste inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, kompost, preparaty chemiczne do kondensacji, środki
do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb i olejów], środki do konserwacji cementu, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji ceramiki [z wyjątkiem farb i olejów], preparaty do konserwacji gumy/kauczuku,
preparaty do konserwacji murów [z wyjątkiem farb i olejów], środki
do konserwacji piwa, sól do konserwowania, inna niż do żywności,
chemiczne preparaty do konserwowania artykułów spożywczych,
środki do konserwacji kwiatów, preparaty do konserwacji produktów
farmaceutycznych, kora garbarska, kostny węgiel, kreozot do celów
chemicznych, węgiel zwierzęcy z krwi, katalizatory [wulkanizacja], katalizatory biochemiczne, katalizatory chemiczne, kazeina dla przemysłu spożywczego, kazeina do celów przemysłowych, kąpiele galwaniczne, kąpiele tonujące [fotografika], kąpiele utrwalające
[fotografika], ketony, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, kity
szklarskie, kiur [Cm], preparaty do klarowania, preparaty do klarowania moszczu, preparaty do klarowania wina, klej rybi inny niż do papieru lub do użytku domowego lub do środków spożywczych, klej
skrobiowy do celów innych niż papiernicze i domowe, klejące materiały do bandaży chirurgicznych, klejące preparaty do szczepienia
[ogrodnictwo], kleje [apretura], kleje [materiały klejące] do celów
przemysłowych, kleje do afiszów, kleje do celów przemysłowych, kleje do obuwia, kleje do płytek ceramicznych, imid kwasu benzenosulfonowego, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych,
środki chemiczne do impregnacji skóry, spoiwa [impregnujące chemikalia], z wyjątkiem farb, insektycydy, iterb [Yb], itr [Y], izotopy do celów przemysłowych, paliwo do reaktorów jądrowych, jod do celów
chemicznych, jodki do celów przemysłowych, białko jodowane, jodowane sole, kwas jodowy, wymienniki jonowe [produkty chemiczne],
kainit, kalcynowana soda, kaliforn [Cf], kamfora do celów przemysłowych, sól kamienna, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, kaolin, karbid, karbonyl do ochrony roślin, glukoza do celów przemysłowych, gluten [kleje] nie do do użytku biurowego lub domowego,
gluten dla przemysłu spożywczego, gluten do celów przemysłowych,
preparaty przyspieszające gotowanie do celów przemysłowych, grafit
do celów przemysłowych, preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, guano [nawóz ptasi], guma arabska do celów przemysłowych,
guma tragakantowa, gumy [materiały do klejenia], inne niż do użytku
biurowego lub domowego, balsam gurjunowy do produkcji poko-
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stów, składniki do gwintowania, płyny hamulcowe, preparaty do hartowania metali hel [He], holm [Ho], hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, humus, pokrycia humusowe, płyny do obwodów
hydraulicznych, hydrazyna, iłowe płuczki wiertnicze, iły, gliny, mieszanki do gaśnic, gaśnicze środki, preparaty do oczyszczania gazu,
gaz ochronny stosowany przy spawaniu, gaz rozpylający do aerozoli,
neutralizatory gazów toksycznych, gazy zestalone do celów przemysłowych, geny nasion dla celów produkcji rolniczej, preparaty do nawożenia gleby, gleba próchnicza, glicerydy, gliceryna do celów przemysłowych, glikol, etery glikolu, glikozydy, glin, ałun glinu, chlorek
glinu, jodek glinu, krzemian glinu, octan glinu, wodzian glinu, gliniec,
keramzyt do uprawy hydroponicznej [podłoże], glinka biała, glukoza
dla przemysłu spożywczego, osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne o zwiększonej czułości, sensybilizatory fotograficzne, wywoływacze fotograficzne, papier fotograficzny, preparaty chemiczne stosowane w fotografii, papier fotometryczny, frans [Fr], gadolin [Gd], gal
[Ga], galas, galusan bizmutu zasadowy, kwas galusowy do wytwarzania atramentu, sole do ogniw galwanicznych, kąpiele galwaniczne,
preparaty do galwanizacji, gambir, oleje dla garbarstwa, sumak
do garbowania, garbniki, garbniki roślinne, kwas garbnikowy, preparaty garbujące, fenol do celów przemysłowych, ferm [Fm] [centurium],
substancje chemiczne do fermentacji wina, płytki do ferrotypia [fotografika], filmowe klisze światłoczułe lecz nie naświetlone, filmy światłoczułe nienaświetlone, materiały filtracyjne [preparaty chemiczne],
materiały filtracyjne [substancje mineralne], materiały filtracyjne [substancje roślinne], materiały filtracyjne [tworzywa sztuczne w stanie
surowym], środki do filtracji przy wytwarzaniu przemysłowym napojów, uformowane materiały ceramiczne do filtracji, flokulanty, substancje utwardzające fluatowanie, fluor [F], związki fluoru, kwas fluorowodorowy, folerskie preparaty dla przemysłu włókienniczego,
formierskie preparaty stosowane w odlewnictwie, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, fosfatydy, fosfor [P], fosforany [nawozy],
emulsje fotograficzne, dwutlenek manganu, dyspersja tworzyw
sztucznych, dysproz [Dy], elektroforetyczne żele, inne niż do użytku
medycznego lub weterynaryjnego, preparaty chemiczne do matowienia emalii, produkty do zmętniania emalii, emulgatory, emulsje
fotograficzne, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych,
enzymy dla przemysłu spożywczego, enzymy do celów chemicznych,
enzymy do celów przemysłowych, enzymy mlekowe dla przemysłu
spożywczego, enzymy mlekowe do celów chemicznych, enzymy mlekowe do celów przemysłowych, epoksydowe żywice w stanie surowym, erb [Er], estry, etan, etery, alkohol etylowy, eter etylowy, europ
[Eu], preparaty chemiczne do wytwarzania farb, konserwanty do farmaceutyków, detergenty używane w procesach produkcyjnych, substancje do naprawy dętek, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, diastaza do celów
przemysłowych, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne do iłowych płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe
do benzyny, dodatki do tytoniu, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, dolomit do celów przemysłowych, doniczki torfowe dla
ogrodnictwa, drewno garbnikowe, sensybilizowane płytki do druku
offsetowego, mastyks do wypełniania wgłębień w drzewie [leśnictwo], miazga drzewna, ocet drzewny [kwaśna woda], spirytus drzewny, produkty destylacji spirytusu drzewnego, papier dwuazowy, dwuchlorek cyny, dwuchromian potasu, dwuchromian sodu, dwutlenek
cyrkonu, preparaty chłodnicze, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, kwas cholowy, chrom [ałun chromowy], chromowe sole, chromiany, chromowe sole, chromowy kwas,
tlenek chromu, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych,
ciężka woda, cyjanamid wapniowy [nawóz], cyjanki [prusydki], roztwory do cyjanotypii, cymen, dwuchlorek cyny, kwas cytrynowy
do celów przemysłowych, czterochlorki, chemikalia organiczne
czyszczące, środki chemiczne do czyszczenia kominów, defolianty,
dehydranty do celów przemysłowych, dekstrynowe kleje, woda destylowana, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb i olejów], celuloza, estry
celulozy do celów przemysłowych, etery celulozy do celów przemysłowych, octan celulozy w stanie surowym, pochodne chemiczne celulozy, preparaty do konserwacji cementu, z wyjątkiem farb i olejów,
centurium [ferm], cer [Ce], preparaty do konserwacji ceramiki [z wyjątkiem farb i olejów], szkliwo do ceramiki, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, cez [Cs], mieszaniny chemiczne kwasoodporne,
pierwiastki chemiczne rozszczepialne, preparaty chemiczne do celów
naukowych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
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środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa
[z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom], chemiczne odczynniki, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
chlor [Cl], chlorany, chlorki, chlorowodorki, kwas chlorowodorowy,
bentonit, glina bentonitowa, kwasy benzenopochodne, pochodne
benzenu, kwas benzoesowy, benzosulfimid, dodatki detergentowe
do benzyny, berkel, spoiwa do betonu, środki chemiczne do napowietrzania betonu, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb
i olejów, bezwodnik kwasu octowego, bezwodnik tytanu do celów
przemysłowych, bezwodniki, amoniak bezwodny, białko jodowane,
białko słodowe, papier białkowany, biologiczne preparaty do celów
innych niż medyczne lub weterynaryjne, azotan bizmutu do celów
chemicznych, bizmut [Bi], galusan bizmutu zasadowy, boksyt, boraks,
kwas borny do celów przemysłowych, brom do celów chemicznych,
kwas antranilowy, azot [N], podtlenek azotu, azotan bizmutu do celów chemicznych, azotany, nawozy azotowe, kwas azotowy, bakteriocydy stosowane przy produkcji wina [preparaty chemiczne używane
przy produkcji wina], preparaty stosowane w bakteriologii inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, balsam gurjunowy
do produkcji pokostów, preparaty klejące do bandaży, preparaty klejące do bandaży chirurgicznych, bar [Ba], siarczan baru, związki baru,
sole do barwienia metali, preparaty chemiczne do wytwarzania
barwników, barwniki [środki chemiczne do ożywiania kolorów] do celów przemysłowych, barwniki chemiczne do emalii i szkła, baryt, papier barytowy, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, płyny
do odsiarczania baterii elektrycznych, bejce garbarskie, alkohol, alkohol etylowy, ałun, ameryk [Am], amoniak, amoniak [alkalia lotne]
do celów przemysłowych, soda amoniakalna, amonowe sole, alkoholowy roztwór soli amonowej, ałun amonowy, amonowy aldehyd, alkohol amylowy, octan amylu, preparaty chemiczne do analizy laboratoryjnej, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
antydetonatory do silników spalinowych, antymon [Sb], siarczek antymonu, tlenek antymonu, preparaty antystatyczne inne niż do użytku domowego, apretura, argon [Ar], arsen [As], arsenian ołowiu, kwas
arsenowy, astat [At], materiały syntetyczne do absorpcji oleju, aceton,
acetylen, czterochlorek acetylenu, gaz do aerozoli, kleje do afiszy,
agar, żywice akrylowe w stanie surowym, aktyn [Ac], aktywatory chemiczne do kauczuku, aktywatory chemiczne do papieru, węgiel aktywny, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, zakwaszone roztwory do ładowania akumulatorów, płyny
do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, środki do renowacji
płyt gramofonowych, albuminy/białka [zwierzęce lub roślinne, surowy materiał], aldehydy, alkalia, alkalia lotne [amoniak] do celów przemysłowych, jodki alkaliczne do celów przemysłowych, metale alkaliczne, alkaliczne związki żrące, sole metali alkalicznych, alkaloidy,
roztwory soli srebrzystych do posrebrzania, sole tonujące [fotografika], sole złota, roztwory soli, sód [Na], sól amonowa, sól do konserwowania inna niż do żywności, sól kamienna, sól nieprzetworzona, gaz
ochronny stosowany przy spawaniu, preparaty chemiczne do spawania, topniki do spawania, mieszanka ceramiczna do spiekania [ziarnista i sypka], spinel [preparaty chemiczne], spirytus drzewny, produkty
do destylacji spirytusu drzewnego, olejowe spoiwa [kity, lepiki], preparaty impregnujące spoiwa, z wyjątkiem farb, spoiwa [metalurgia],
spoiwa do betonu, spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów
[substancje klejące], spoiwa do opon pneumatycznych, spoiwa odlewnicze, azotan srebra, azotan srebrowy, środki do wyprawiania skór,
kleje do skór, mastyksy do skór, preparaty do wyprawiania skór, preparaty do wyprawiania skór, oprócz olejów, preparaty do zmiękczania
skór, środki chemiczne do impregnowania skór, środki chemiczne nadające wodoodporność skór, skrobia do celów przemysłowych, skrobiowe zaczyny [środki klejące] inne niż do użytku biurowego i domowego, białko słodowe, słodziki sztuczne [preparaty chemiczne],
preparaty do usuwania smaru stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty zapobiegające matowieniu soczewek, soda amoniakalna, soda kalcynowana, soda kaustyczna do celów przemysłowych,
sole sodowe [preparaty chemiczne], sole [nawozy], sole [preparaty
chemiczne], sole do barwienia metali, sole do celów przemysłowych,
sole do ogniw galwanicznych, sole metali szlachetnych do celów
przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, kwas salicylowy, roztwory
salmiaku, samar [Sm], czynniki chłodzące do silników samochodowych, szpachlówka do karoserii samochodu, samozabarwiający się
papier [fotografika], kwas sebacynowy, selen [Se], sensybilizatory fotograficzne, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, siarczany,
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kwiat siarczany do celów chemicznych, siarczki, siarka [S], kwas siarkowy, eter siarkowy, silikony, preparaty zapobiegające zagotowaniu
czynników chłodzących do silników, środki chemiczne do usuwania
osadu węglowego na silniku, czynniki chłodzące do silników pojazdów, skand [Sc], składniki do produkcji płyt fonograficznych, produkty chemiczne do renowacji skóry, środki do renowacji płyt gramofonowych, rentgenowskie klisze, światłoczułe lecz nie naświetlone,
nawozy dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa [z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], preparaty regulujące wzrost roślin, rozpuszczalniki do lakierów, rozszczepialne materiały w energetyce jądrowej, rozszczepialne
pierwiastki chemiczne, roztwory [zakwaszone] do ładowania baterii,
roztwory salmiaku, roztwory solne, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, roztwory zapobiegające tworzeniu się
piany w bateriach, sole rtęci, tlenek rtęci, rtęć [Hg], rubid [Rb], rzadkie
ziemie, sacharyna, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, sadza do celów przemysłowych, sadza do celów przemysłowych lub rolniczych, sadza piecowa do celów przemysłowych, saletra,
prazeodym [Pr], preparaty bakteriologiczne do octowania, preparaty
bakteryjne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, preparaty enzymatyczne dla
przemysłu spożywczego, preparaty zapobiegające zagotowaniu się
silnikowego czynnika chłodzącego, produkty uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż [do celów przemysłowych], promet [Pm], protaktyn
[Pa], proteiny [materiał surowy], prusydki, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], preparaty chemiczne
dla przemysłu, preparaty klejące przewiązki [ogrodnictwo], materiały
przylepne do celów przemysłowych, pulpa papierowa, rad do celów
naukowo-badawczych, pierwiastki radioaktywne do celów naukowo-badawczych, radon [Rn], preparaty chemiczne zabezpieczające
przed rdzą zbożową [śnieć], moderatory do reaktorów jądrowych, paliwo do reaktorów jądrowych, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
Ren [Re], renowacja chemiczna [garbarstwo], płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, płyny wspomagające
do materiałów ściernych, kleje do płytek ceramicznych, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, płytki fotograficzne światłoczułe,
płytki światłoczułe, zestawy składników do produkcji płyt gramofonowych, pochłaniacze [substancje aktywne], podchloryn sodu, podłoża dla upraw bezgruntowych [rolnictwo], gliniec, keramzyt do uprawy hydroponicznej [podłoże], podtlenek azotu, szpachlówki
stosowane w naprawach karoserii pojazdów mechanicznych, pokrycia humusowe, polon [Po], preparaty zapobiegające powstawaniu
oczek w pończochach, roztwory do posrebrzania, potas [K], woda
potasowa, potasowy szczawian, potaż, czynniki powierzchniowo-czynne, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłoki osadowej,
papier fotometryczny, papier lakmusowy, papier nitrowany, papier
odczynnikowy, papier samozabarwiający [fotografika], papier światłoczuły, środki zapobiegające kondensacji pary, pektyna dla przemysłu spożywczego, pektyna do celów fotograficznych, pektyna do celów przemysłowych, piasek odlewniczy, piecowa sadza do celów
przemysłowych, kwas pikrynowy, kwas pirogalusowy, środki do klarowania i konserwowania piwa, preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, plastizole, plastyfikatory, chemikalia do zapobiegania pleśni/rdzy, pluton [Pu], płótno światłoczułe
do fotografiki, dodatki chemiczne do płuczki wiertniczej, płyny do napędu automatycznego, płyny do obwodów hydraulicznych, olejowe
spoiwa [kity, lepiki], oliwin [preparat chemiczny], arsenian ołowiu,
octan ołowiu, tlenki ołowiu, mastyksy do opon, zestawy składników
do reperacji opon, kwas ortofosforowy, preparaty do usuwania osadu
inne niż stosowane w gospodarstwie domowym, osad winowy
nie do celów farmaceutycznych, osłabiacze fotograficzne, preparaty
do oszczędzania paliw, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, preparaty służące
oszczędzaniu paliwa, chlorek palladu, papier barytowy, papier białkowany, papier do światłokopii, papier dwuazowy, papier fotograficzny,
preparaty stosowane przy odlewaniu, spoiwa odlewnicze, odlewniczy piasek, środki do odpuszczania metali, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, preparaty do odtłuszczania stosowane
w procesach produkcyjnych, bakteriocydy dla enologii [produkty
chemiczne stosowane przy produkcji wina], materiały do ochrony
przed ogniem, sole do ogniw galwanicznych, przewiązki klejące stosowane w ogrodnictwie, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków pasożytom, ziemia okrzemkowa, okrzemkowa ziemia, kwas oleinowy,
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tworzywa sztuczne do absorpcji oleju, preparaty do oczyszczania
oleju, środki do dysocjacji oleju, środki do odbarwiania olejów, środki
do usuwania oleju, oleje [dodatki i modyfikatory chemiczne], oleje dla
garbarstwa, oleje do konserwacji żywności, oleje do przemysłowego
garbowania skór, oleje do wyprawiania skór, ochronny gaz stosowany
przy spawaniu, octan celulozy w stanie surowym, octan glinu, octany,
preparaty bakteriologiczne do octowania, preparaty zapobiegające
powstawaniu oczek w pończochach, preparaty do oczyszczania, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do oczyszczania oleju, odbarwiacze do celów przemysłowych, chemikalia do odbarwiania olejów,
chemikalia do odbarwiania tłuszczy, odczynniki chemiczne inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, papier chemiczny służący jako odczynnik, substancje odczynnikowe [pochłaniacze gazów],
papier odczynnikowy, preparaty do odklejania, środki do odklejania,
środki do odklejania [środki chemiczne do rozpuszczania skrobi], preparaty stosowane przy odlewaniu, nadtlenek wodoru, nadwęglany,
środki do usuwania nafty, naftalen, preparaty do renowacji nagrań
fonograficznych, kora namorzynowa do celów przemysłowych, płyny
do napędów automatycznych, substancje do naprawy dętek, substancje do naprawy opon, substancje klejące do naprawy stłuczonych
przedmiotów, środki do ochrony nasion, nawozy użyźniające glebę,
nawozy z mączki rybnej, preparaty do nawożenia gleby, neodym
[Nd], neon [Ne], neptun [Np], neutralizatory gazów toksycznych, papier nitrowy, kleje do obuwia, ciecze do obwodów hydraulicznych,
ocet drzewny [kwaśna woda], ocet spirytusowy, spirytus z octu winnego, eter metylowy, miazga drzewna, siarczan miedzi, mieszanka
ceramiczna do spiekania [ziarnista i sypka], preparaty do wędzenia
mięsa, preparaty do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych,
preparaty z mikroelementami dla roślin, kultury mikroorganizmów
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty z mikroorganizmami inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
kwasy mineralne, enzymy mlekowe do celów chemicznych, kwas
mlekowy, moderatory do reaktorów nuklearnych, modyfikatory chemiczne do olejów, morska woda do celów przemysłowych, preparaty
do klarowania moszczu, aldehyd mrówkowy do celów chemicznych,
kwas mrówkowy, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie
[z wyłączeniem farb i olejów], preparaty przeciw wilgoci stosowane
w murarstwie [z wyjątkiem farb], mydła metaliczne do celów przemysłowych, nadboran sodowy, nadchlorany, nadsiarczany, kwas nadsiarkowy, materiały do spilśniania tkanin [folusznictwo], materiały ognioodporne, płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych, środki
do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, środki
do matowienia szkła, środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, mączka ziemniaczana do celów przemysłowych, mączki
do celów przemysłowych, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie
metali, środki do hartowania metali, środki do utwardzania metali,
metale alkaliczne, sole metali alkalicznych, sole metali szlachetnych
do celów przemysłowych, metale ziem, metale ziem alkalicznych, sole
metali ziem rzadkich, metaloidy, metan, metylobenzen [toluen], metylobenzol, lecytyna dla przemysłu spożywczego lecytyna do celów
przemysłowych, lepy na ptaki [substancje klejące], środki chemiczne
dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, lit [Li], tlenek litu, amoniak [alkalia
lotne] do celów przemysłowych, suchy lód [stały dwutlenek węgla],
lutet [Lu], preparaty chemiczne do lutowania, preparaty do lutowania, topniki do lutowania, zakwaszone roztwory do ładowania baterii,
węglan magnezowy, chlorek magnezu, magnezyt, manganian, dwutlenek manganu, masa celulozowa, mastyks do wypełniania wgłębień w drzewach [leśnictwo], mastyksy do opon, mastyksy do skór,
maści do szczepienia drzew, preparaty kriogeniczne, aldehyd krotonowy, krypton [Kr], krzem [Si], krzemiany, ksenon [Xe], kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
kultury tkanek inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego,
kwas alginowy dla przemysłu spożywczego, kwas glutaminowy
do celów przemysłowych, kwas octowy drzewny [ocet drzewny surowy, kwaśna woda], kwasoodporne mieszaniny chemiczne, kwasy,
kwasy alginowe do celów przemysłowych, kwaśny szczawian potasowy, kwiat siarczany do celów chemicznych, preparaty do konserwacji
kwiatów, rozpuszczalniki do lakierów, laktoza [surowy materiał], laktoza dla przemysłu spożywczego, laktoza do celów przemysłowych, artykuły do produkcji lamp błyskowych, lantan, lecytyna [surowiec],
szpachlówki samochodowe [naprawa karoserii], szpat ciężki [baryt],
tworzywa sztuczne w stanie surowym, sztuczne słodziki [preparaty
chemiczne], dyspersja tworzyw sztucznych, środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb ściółka [nawóz], preparaty chemiczne
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zabezpieczające przed śniecią zbożową, środki do chłodzenia silników w pojazdach, dodatki chemiczne do środków grzybobójczych,
środki klejące do stosowania w przemyśle włókienniczym, dodatki
chemiczne do środków owadobójczych, płytki światłoczułe, światłoczułe filmy, nie naświetlone, papier światłoczuły, papier na światłokopie, tkaniny do światłokopii, tal [Tl], talk [krzemień magnezowy], kwas
tarninowy, tanina, kleje do tapetowania, substancje do usuwania tapet, mąka z tapioki do celów przemysłowych, preparaty do obróbki
wykończeniowej stali, kwas stearynowy, preparaty chemiczne ułatwiające uzyskiwanie stopów metali, stront [Sr], substancje zapobiegające zamarzaniu, substancje żrące do celów przemysłowych, suchy
lód [stały dwutlenek węgla], kwasy sulfonowe, sumak do garbowania,
superfosfaty [nawozy], syntetyczne żywice w stanie surowym, szczawian potasowy, szczawiany, kwas szczawiowy, klejące substancje
do szczepienia drzew, maści do szczepienia drzew, wosk do szczepienia drzew, kity stosowane w szklarstwie, szkliwo ceramiczne, preparaty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne przeciw matowieniu szkła, preparaty do matowienia szkła, środki do matowienia
szkła, szkło wodne [krzemiany], technet [Tc], techniczny chlorek amonu [roztwory] salmiak [techniczny chlorek amonu], preparaty chemiczne do impregnowania materiałów tekstylnych, preparaty chemiczne do ożywiania kolorów tekstyliów, preparaty chemiczne
nadające wodoodporność tekstyliom, tellur [Te], terb [Tb], tiokarbanilidy, tiosiarczany, środki chemiczne zapobiegające tworzeniu się plam
na tkaninach, tlen(O), tlenek chromowy, tlenek kobaltu do celów przemysłowych tlenek ołowiu, tlenek rtęci, preparaty do oczyszczania
z tłuszczu, środki do dysocjacji tłuszczu, kwasy tłuszczowe, toluen,
kąpiele tonujące [fotografika] sole tonujące [fotografika], utrwalacze
barwników do metali, kąpiele utrwalające [fotografika], utwardzające
substancje do wapienia, preparaty do utwardzania metali, preparaty
chemiczne do uzdatniania wody, nawozy do użyźniania gleby, preparaty do użyźniania gleby, octan wapnia, cyjanamid wapniowy [nawóz], wapno azotowe [nawóz], chlorek wapnia, sole wapnia, węglan
wapnia, preparaty do wędzenia mięsa, węgiel, czterochlorometan
węgla, preparaty do oszczędzania węgla, siarczek węgla, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, węgiel pochodzenia zwierzęcego, preparaty
z węgla pochodzenia zwierzęcego, węgiel z krwi zwierzęcej, topniki
do lutowania, topniki do spawania, tor [Th], doniczki na torf dla
ogrodnictwa, torf [nawóz], trójtlenek antymonu, tul [Tm], preparaty
zapobiegające tworzeniu się osadów, dyspersja tworzyw sztucznych,
tworzywa sztuczne w stanie surowym, bezwodnik tytanowy do celów przemysłowych, tytanit, dodatki do tytoniu, zaprawy do tytoniu,
uformowane materiały ceramiczne przeznaczone do filtrowania, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, ziemia do uprawy,
uran [U], azotan uranu, tlenek uranu, preparaty chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, utleniacze [dodatki chemiczne
do paliwa silnikowego], woda utleniona, utrwalacze [fotografika], węgiel ze zwierzęcych kości, węglany, węgliki, węglowe [hydraty], kwas
węglowy, płuczki wspomagające wiercenie, wierzbowiec do celów
przemysłowych, środki zabezpieczające przed wilgocią stosowane
w murarstwie [z wyjątkiem farb], winny alkohol, preparaty do klarowania wina, substancje chemiczne do produkcji wina, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, kwas winowy, wiskoza,
witeryt, witriol, preparaty do uzdatniania wody, preparaty do zmiękczania wody, woda ciężka, woda morska do celów przemysłowych,
preparaty nadające materiałom tekstylnym właściwości wodoodporne, preparaty chemiczne nadające wodoodporność skór, wodorosty
[nawóz], wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy dla przemysłu spożywczego, wodorowinian potasowy
do celów chemicznych, wodorowinian potasowy do celów przemysłowych, wodór [H], wody potasowe, wodziany, hydraty, kwas wolframowy, wosk do szczepienia drzew, woski do czyszczenia, preparaty
do wulkanizacji, wulkanizacyjne katalizatory, środki chemiczne
do wybielania wosku, preparaty do wybielania [środki odbarwiające]
do celów przemysłowych, preparaty do wybielania materiałów organicznych, wymienniki jonowe [produkty chemiczne], preparaty
do wyprawianie skór, oprócz olejów, substancje chemiczne do wyprawiania skór, preparaty filtracyjne do przemysłu napojowego, wywoływacze fotograficzne, środki do wyżarzania metali, zakwaszone roztwory do ładowania akumulatorów, zakwaszone roztwory
do ładowania baterii, środki do zamrażania, zaprawy do tytoniu, zasady [preparaty chemiczne], produkty uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż do celów przemysłowych, zestalone gazy do celów przemysłowych, ziemia do upraw, ziemia folerska dla przemysłu
włókienniczego, ziemia okrzemkowa, ziemie rzadkie, sole złota, środ-
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ki do zmiękczania do celów przemysłowych, preparaty do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, preparaty do zmiękczania skór,
środki do zmiękczania wody, białko zwierzęce [surowiec], preparaty
do zwilżania [farbiarstwo], preparaty do zwilżania [pralnictwo], preparaty do zwilżania dla przemysłu włókienniczego, żelatyna do celów
fotograficznych, żelatyna do celów przemysłowych, sole żelaza, żelazo-cyjanki, żele do elektroforezy inne niż o przeznaczeniu medycznym lub weterynaryjnym, żrące środki, żużel [nawóz], żywice akrylowe w stanie surowym, żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice
syntetyczne w stanie surowym, żywice sztuczne w stanie surowym,
produkty chemiczne do konserwowania żywności, 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 farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, amalgamaty
dentystyczne, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy
do celów weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające], kora
z angostury do celów medycznych, antybiotyki, chemiczne środki antykoncepcyjne, wata antyseptyczna, antyseptyki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki zmniejszające apetyt, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne
wyposażone, wata aseptyczna, herbata dla astmatyków, środki bakteriobójcze, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, buliony dla kultur bakteryjnych, podłoża dla kultur bakteryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, trucizny bakteryjne, balsamiczne [aromatyczne]
preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, artykuły żywnościowe na bazie białka 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 weterynaryjnych, biologiczne kultury
tkankowe do celów medycznych, biologiczne kultury tkankowe
do celów weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, bransolety do celów leczniczych,
ołówki przeciw brodawkom, brom do celów farmaceutycznych, buliony dla kultur bakteriologicznych, środki do mycia bydła, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, estry celulozy do celów farmaceutycznych, etery celulozy do celów farmaceutycznych,
odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, chinina do celów
medycznych, chinolina do celów medycznych, kora chinowa do celów leczniczych, tkaniny chirurgiczne, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chloroform, wyciągi z chmielu 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 chemiczne dla testów ciążowych, cukier
do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych,
cukierki do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, czopki, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, cementy
dentystyczne, lakiery dentystyczne, mastyksy dentystyczne, materiały dentystyczne do odcisków, dentystyczne materiały ścierne, kleje
do protez dentystycznych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych,
chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, diastaza do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, digitalina, suplementy diety zawierające drożdże, drożdże do celów farmaceutycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, suplementy diety zawierające enzymy, enzymy do celów far-
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maceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów
weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych,
eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, fenol do celów farmaceutycznych, środki chemiczne do zwalczania filoksery, fosforany do celów farmaceutycznych,
fungicydy, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów
farmaceutycznych, preparaty do sterylizacji gleby, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, octan glinu do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające glukozę, glukoza do celów medycznych, środki przeciw gorączce, gorczyca do celów
farmaceutycznych, okłady gorczycowe, gorczycowe plastry [synapizmy], olej gorczycowy do celów leczniczych, preparaty do niszczenia
grzybów domowych, woda gulardowa, guma do celów medycznych,
guma do żucia do celów leczniczych, gumiguta do celów leczniczych,
balsam gurjunowy do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina, preparaty przeciw hemoroidom, ołówki hemostatyczne, herbata lecznicza, herbaty ziołowe
do celów medycznych, herbicydy, bandaże higieniczne, majtki higieniczne, opaski higieniczne, podpaski higieniczne, wata higroskopijna,
muszka hiszpańska [proszek], hormony do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, implanty chirurgiczne [żywe tkanki], implanty
chirurgiczne składające się z żywych tkanek, insektycydy, intymne
preparaty nawilżające, mech irlandzki do celów medycznych, preparaty do irygacji do celów medycznych, izotopy do celów medycznych,
jalapa [wilec przeczyszczający], jod do celów farmaceutycznych, jodki
do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, kalomel, kamfora do celów medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, kandyz do celów
leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, karbonyl [środek przeciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów dentystycznych, ołówki kaustyczne, suplementy diety
zawierające kazeinę, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, kąpiele tlenowe, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
kleje do protez dentystycznych, kokaina, kolcowój lekarski do celów
medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, komórki 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 zwierzęcych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie
lekarskie, cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych,
kreozot do celów farmaceutycznych, osocze krwi, krew do celów medycznych, kora krotonowa, środki tamujące krwawienie, kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, kurara,
kwasja [gorzknia] do celów medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, wkładki laktacyjne, laktoza do celów farmaceutycznych, środki do tępienia larw, laseczki siarkowe do dezynfekcji,
suplementy diety zawierające lecytynę, lecytyna do celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, lecznicze napary [nalewki], leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, 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 weterynaryjnych, lucerna chmielowa do celów farmaceutycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, magnezja
do celów farmaceutycznych, wkładki ochronne do majtek [artykuły
higieniczne], majtki higieniczne, majtki higieniczne dla nietrzymających moczu, majtki menstruacyjne, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, mączka
rybna do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, mąka do celów farmaceutycznych, mech
irlandzki do celów medycznych, woda melisowa do celów farmaceutycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, ołówki przeciw migrenie, środki
przeciw migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt,
substancje odżywcze dla mikroorganizmów, wody mineralne do celów leczniczych, mineralne suplementy diety, sole wód mineralnych,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele
do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, enzymy mlekowe do ce-
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lów farmaceutycznych, preparaty przeciw moczeniu się, papier przeciwmolowy, preparaty przeciw molom, moleskin do celów
medycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, lepy na muchy [taśmy], środki do tępienia much, muszka hiszpańska [proszek], myrobalan [kora] do celów farmaceutycznych, środki do zwalczania myszy,
nalewki do celów leczniczych, napary [nalewki] do celów leczniczych,
narkotyki, środki nasenne, środki na uspokojenie nerwów, obrączki
przeciwreumatyczne, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octany do celów farmaceutycznych, płyny do przemywania oczu, przepaski na oczy do celów medycznych, środki oczyszczające, preparaty
medyczne do odchudzania, tabletki wspomagające odchudzanie,
środki na odciski, pierścienie na odciski stóp, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, maść przeciw odmrożeniom, preparaty przeciw odmrożeniom, środki do odstraszania owadów, odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty do odymiania do celów medycznych, trociczki do odymiania, odżywcze suplementy
diety, okłady, okłady gorczycowe, suplementy diety zawierające olej
lniany, oleje lecznicze, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, woda ołowiana, tabletki wspomagające opalanie, środki do leczenia oparzeń, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe
chirurgiczne, opiaty, opium, opodeldok [maść mydlano-kamforowa],
preparaty organoterapeutyczne, preparaty rozszerzające oskrzela,
osocze krwi, kadzidełka do odstraszania owadów, środki odstraszające owady, zioła do palenia dla celów leczniczych, podkładki do palucha koślawego, papier do okładów gorczycowych, papier do plastrów
gorczycowych, 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, dziecięce pielucho-majtki, pielucho-majtki dziecięce [pielucho-majtki], pieluchy dla osób nietrzymających moczu lub stolca,
pieluszki dziecięce [pieluchy], pieluszki dla niemowląt, pijawki lekarskie, plastry do celów medycznych, samoprzylepne plastry lecznicze,
płyny do płukania ust do celów leczniczych, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, środki medyczne przeciw poceniu się,
środki medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do przemywania
pochwy, podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski, pomady do celów medycznych, preparaty zmniejszające popęd seksualny, porcelana na protezy dentystyczne, preparaty medyczne na porost włosów,
sole potasu do celów medycznych, preparaty odświeżające powietrze, środki do oczyszczania powietrza, preparaty diagnostyczne
do celów weterynaryjnych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty
z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych
lub leczniczych, suplementy diety zawierające propolis, propolis
do celów farmaceutycznych, proszek perłowy do celów medycznych,
przeciwbólowe środki, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze, bransoletki przeciwreumatyczne, obrączki przeciwreumatyczne, środki przeczyszczające, plastry przylepne, taśmy przylepne do celów medycznych, płyny dla psów, środki
do mycia psów, środki odstraszające insekty dla psów, suplementy
diety zawierające pyłek pszczeli, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, rad do celów medycznych, substancje radioaktywne
do celów medycznych, radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, środki przeciw roztoczom, roztwory do szkieł kontaktowych,
maści rtęciowe, olej rycynowy do celów leczniczych, plastry samoprzylepne, leki seroterapeutyczne, laseczki siarkowe do dezynfekcji,
mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, suplementy
diety zawierające siemię lniane, siemię lniane do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, środki przeciw roślinom
skrytopłciowym, mleko słodowe do celów leczniczych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, słód do celów farmaceutycznych, sole sodowe
do celów leczniczych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, sperma do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt zwierzęcych, sporysz do celów farmaceutycznych, 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, szczepionki, trutki
na szczury, preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych, roztwory
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do szkieł kontaktowych, środki przeciw szkodnikom, materiały ścierne do celów dentystycznych, środki do tępienia ślimaków, preparaty
chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, środki chwastobójcze, środki odstraszające dla psów, środki przeciwko pasożytom przewodu
pokarmowego, tabletki antyoksydacyjne, tabletki do celów farmaceutycznych, tampony higieniczne, tampony menstruacyjne, taśmy
do podpasek, taśmy przylepne do celów medycznych, taśmy samoprzylepne do celów medycznych, woda termalna, terpentyna do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla testów ciążowych,
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, trucizny, sole trzeźwiące, tymol do celów
farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], odświeżacze
do ubrań i tkanin, leki uspokajające, uspokajające środki, waciki do celów medycznych, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, wata do celów leczniczych, wata do celów medycznych, wazelina do celów leczniczych, preparaty weterynaryjne, węgiel drzewny
do celów farmaceutycznych, winian potasu do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośli, preparaty witaminowe, wkładki laktacyjne, preparaty medyczne 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 celów
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, żelatyna do celów
medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych, żywność
dla niemowląt, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin, barwienie futer, barwienie skór, barwienie szyb przez obróbkę ich powierzchni, barwienie tkanin, obróbka ceramiki, chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja powietrza, dmuchanie
szkła, dorabianie kluczy, obróbka drewna, druk sitowy, usługi drukowania, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie
szablonów [wykroje, rysunki], oprawianie dzieł sztuki, wypożyczanie
maszyn dziewiarskich, wytwarzanie energii, usługi związane z farbiarstwem, wywoływanie filmów fotograficznych, folusznictwo, fotochemigrafia, frezowanie, modelowanie futer, nabłyszczanie futer, odświeżanie futer, satynowanie futer, zabezpieczanie futer przed
molami, galwanizacja, galwanotechnika, usługi garbarskie, grawerowanie, hafciarstwo, hartowanie metali, heblowanie, impregnowanie
ognioodporne odzieży, impregnowanie wodoodporne odzieży, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, kadmowanie, kalandrowanie materiałów, konserwowanie napojów i żywności, kowalstwo, krawiectwo, krojenie
tkanin, laminowanie, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, magnesowanie, obróbka metali, odlewanie
metali, platerowanie metali, młynarstwo, mrożenie żywności, niklowanie, niszczenie odpadów, obrębianie tkanin, informacje o obróbce
materiałów, obróbka taśm filmowych, obróbka wełny, barwienie obuwia, oczyszczanie powietrza, oddzielania kolorów [obróbka], odkażanie materiałów niebezpiecznych, niszczenie odpadków, recykling
odpadków i odpadów, odświeżanie powietrza, przeróbki odzieży,
oprawianie dzieł sztuki, wytłaczanie owoców, obróbka papieru, piaskowanie [polerowanie], pikowanie tkanin, platerowanie metali, pokrywanie kadmem, polerowanie [ścieranie], powlekanie galwaniczne,
preparowanie zwierząt, wypychanie [taksydermia], przeciwmolowe
zabezpieczanie tkanin, przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, rymarstwo, skład fotograficzny, skórnictwo, obróbka skór, snucie osnów,
sortowanie odpadów i surowców wtórnych [przetwarzanie], spalanie
śmieci i odpadków, srebrzenie, szlifowanie szkła optycznego, szlifowanie, szycie odzieży na miarę, ścieranie, ścinanie i przycinanie drzew,
tartaki, obróbka taśmy filmowej, usługi technik dentystycznych, impregnowanie ognioodporne tkanin, krojenie tkanin, obróbka tkanin,
obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości tkanin, wybielanie
tkanin, zabezpieczanie tkanin przed molami, trawienie [np. powłok
płaszczyzn, usuwanie pozostałości], ubój zwierząt, unieszkodliwianie
odpadów [przetwarzanie], upcykling, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, usługi kotlarskie,
usługi spawalnicze, uzdatnianie wody [oczyszczanie wody], wędzenie
żywności, apreturowanie włókien, barwienie włókien, impregnowanie ognioodporne włókien, obróbka włókna, wulkanizacja [obróbka
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materiałów], wykonywanie odbitek fotograficznych, wypożyczanie
generatorów, wypożyczanie maszyn dziewiarskich, wyrób kotłów,
wytłaczanie owoców, wytwarzanie energii, zamrażanie, kopiowanie
zdjęć, złocenie, 44 usługi w zakresie akwakultury, aromaterapia, usługi banków krwi, chiropraktyka, chirurgia drzew, chirurgia plastyczna,
niszczenie chwastów, detoksykacja po przedawkowaniu środków
odurzających, domy opieki, fizjoterapia, fizykoterapia, salony fryzjerskie, hodowla zwierząt, hospicja, implantacja [wszczepianie] włosów,
usługi klinik medycznych, układanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, usługi farmaceutów w zakresie sporządzania
leków recepturowych, łaźnie publiczne, manicure, masaż, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów
chemicznych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwo, ogrodnictwo
krajobrazowe, opieka pielęgniarska medyczna, opieka zdrowotna,
usługi optyczne, ośrodki zdrowia, salony piękności, placówki opieki
pielęgniarskiej, pomoc medyczna, pomoc weterynaryjna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii,
projektowanie krajobrazów, porady psychologiczne, sadzenie drzew
dla celów kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi sanatoriów,
usługi saun, usługi solariów, stomatologia, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi z zakresu szkółek roślin,
szpitale, usługi sztucznego zapłodnienia [inseminacja], tatuowanie,
terapeutyczne usługi, pielęgnacja trawników, łaźnie tureckie, usługi
klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi położnych,
usługi telemedyczne, wykonywanie, układanie wieńców, usługi wizażystów, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu
rolniczego, wypożyczanie urządzeń sanitarnych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, usługi zapładniania metodą in vitro.

(111) 298538
(220) 2016 01 13
(210) 451261
(151) 2017 05 09
(441) 2016 04 25
(732) POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TRIO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 fiskalne kasy rejestrujące.
(111) 298539
(220) 2016 01 18
(210) 451380
(151) 2017 05 10
(441) 2016 04 25
(732) BIECHOWSKI MACIEJ AKADEMIA JACHTINGU, Gdynia, PL.
(540) AKADEMIA JACHTINGU
(510), (511) 41 usługi szkoły żeglarstwa.
(111) 298540
(220) 2016 01 18
(210) 451384
(151) 2017 05 19
(441) 2016 04 25
(732) MATLAK GRZEGORZ AGM, Szczecin, PL.
(540) MINI MUNDIAL SPORTS ACADAMY SINCE 2010
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny, zielony
(531) 21.03.01, 25.07.05, 01.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, opaski
na nadgarstek, opaski na głowę, rękawiczki, fartuchy, pidżamy,
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odzież rekreacyjna i sportowa, szelki, paski, koszule, koszulki polo,
odzież dziana i krótkie bluzeczki, t-shirty, podkoszulki, sukienki,
spódnice, bielizna, stroje kąpielowe, szorty, spodnie, swetry, odzież
ocieplana, czepki, czapki, kapelusze, szaliki, chustki na głowę, daszki
przeciwsłoneczne, bluzy, kurtki i marynarki, blezery, odzież przeciwdeszczowa, płaszcze, uniformy, skarpetki i wyroby pończosznicze,
getry, 35 reklama za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie
reklam, leasing billboardów, wynajem powierzchni reklamowych,
reklamowanie na billboardach, reklama w formie kreskówek, organizowanie reklamy dla wystaw handlowych, usługi informacyjne
dotyczące miasta Szczecina, promocja regionu, reklama i promocja,
41 usługi edukacyjne, szkolenia, usługi rozrywkowe, organizowanie
loterii i zawodów, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie
imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie zawodów sportowych, organizacja i promocja imprez piłkarskich.

(111) 298541
(220) 2016 01 26
(210) 451672
(151) 2017 05 08
(441) 2016 04 25
(732) POZNAŃSKI LESZEK, Kraków, PL.
(540) Międzynarodowy festiwal piosenki francuskiej GRAND PRIX
EDITH PIAF Festival international de la chanson française
(540)

Nr 11/2017

(111) 298544
(220) 2016 02 25
(210) 452742
(151) 2017 05 09
(441) 2016 06 06
(732) ARC-HEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL.
(540) ARC-HEAT
(510), (511) 11 piece elektryczne oporowe, indukcyjne i gazowe
do obróbki cieplnej metali, elementy grzejne w szczególności:
maty grzejne do lokalnej obróbki cieplnej, spirale grzejne do elektrycznych pieców oporowych, 37 usługi w zakresie czyszczenia powierzchni elementów metalowych metodą ciśnieniowo-strumieniową, 40 usługi w zakresie obróbki cieplnej metali.
(111) 298545
(220) 2016 02 29
(210) 453003
(151) 2017 05 12
(441) 2016 06 06
(732) SPRINGER KRZYSZTOF, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) SPRINGER
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 24.15.21, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 4 zrębki do wędzenia, drewno do wędzenia, trociny
do wędzenia, wiórki do wędzenia, wióry do wędzenia.
(111) 298546
(220) 2016 03 10
(151) 2017 05 15
(441) 2016 06 20
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GOTUJ bez tłuszczu
(540)

(210) 453383

Kolor znaku: złoty, brązowy
(531) 02.03.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12, 24.05.02
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów.
(111) 298542
(220) 2016 02 04
(210) 452048
(151) 2017 05 09
(441) 2016 05 09
(732) MOJE BAMBINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) moje bambino
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, niebieski, zielony, różowy,
żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 meble, 27 dywaniki, maty gimnastyczne, wykładziny podłogowe, 28 gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, huśtawki, maski [zabawki], pluszowe zabawki,
zabawki wypchane, 41 fotografie, edukacja, organizowanie i obsługa
konferencji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
publikowanie książek, organizowanie i prowadzenie warsztatów-szkolenia.
(111) 298543
(220) 2016 03 30
(210) 454310
(151) 2017 05 18
(441) 2016 07 04
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) NORDEA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty, czarny, ciemniniebieski, szary
(531) 11.03.18, 17.05.01, 17.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier i pergamin do pieczenia, torebki papierowe,
torby papierowe do użytku przy pieczeniu, torebki do pieczenia
z tworzyw sztucznych, woreczki foliowe, rękawy do pieczenia, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, papier, karton, afisze,
plakaty, broszury, materiały drukowane, ulotki, foldery reklamowe,
21 papierowe foremki do pieczenia, .
(111) 298547
(220) 2016 03 14
(151) 2017 05 15
(441) 2016 06 20
(732) DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) DUŻY BEN
(540)

(210) 453592

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony
(531) 02.01.01, 09.07.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 29 warzywa przetworzone, mięso, wędliny, ryby, chipsy wykonane z warzyw, 30 sosy
i przyprawy, wyroby cukiernicze, słodycze, przekąski na bazie mąki,
31 owoce nieprzetworzone surowe, 32 piwo, wody mineralne i gazo-
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wane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki,
35 prowadzenie sklepów z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.

(111) 298548
(220) 2016 03 24
(210) 454087
(151) 2017 05 23
(441) 2016 07 04
(732) GŁODOWSKI PIOTR BUDOKOP, Lidzbark Warmiński, PL.
(540) BUDOKOP
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.25, 07.03.11, 07.01.24
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi budowlane związane
ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi
budowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych, w tym
budowa autostrad, dróg, ulic, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów, roboty nawierzchniowe na autostradach, drogach, mostach,
ulicach, wiaduktach lub w tunelach, roboty związane z budową pasów startowych oraz płyt lotniskowych, budowa kolei podziemnych,
przejść podziemnych, mostów, wiaduktów, estakad drogowych, kładek dla pieszych, tuneli, roboty ziemne.
(111) 298549
(220) 2016 03 29
(210) 454248
(151) 2017 05 12
(441) 2016 07 04
(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Angel River
(510), (511) 36 wynajem mieszkań, obrót nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, 37 budownictwo, 43 wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, 44 opieka pielęgniarska, medyczna, domy opieki, opieka
zdrowotna, hospicja, usługi klinik medycznych, szpitale, placówki
opieki pielęgniarskiej, fizjoterapia, fizykoterapia.
(111) 298550
(220) 2016 03 29
(210) 454249
(151) 2017 05 12
(441) 2016 07 04
(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ANGEL RIVER OLD TOWN WATERFRONT
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, niebieski
(531) 26.04.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem mieszkań, obrót nieruchomościami, dzierżawa nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, 37 budownictwo, 43 wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, 44 opieka pielęgniarska, medyczna, domy opieki, opieka
zdrowotna, hospicja, usługi klinik medycznych, szpitale, placówki
opieki pielęgniarskiej, fizjoterapia, fizykoterapia.
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(111) 298551
(220) 2016 02 19
(210) 452528
(151) 2017 05 23
(441) 2016 05 23
(732) JAWORSKI ANDRZEJ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
TRIADA, Kaźmierz, PL.
(540) triada
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.03.03, 26.03.04, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 dmuchawy jako maszyny, atomizatory, zawory do maszyn, ejektory, maszyny do filtrowania, wkłady do maszyn filtrujących,
odkurzacze, odpylające urządzenia, pompy odśrodkowe, skraplacze
powietrzne, sprężarki jako części maszyn, 9 ozonatory, przekaźniki
elektryczne, przełączniki elektryczne, respiratory do filtrowania powietrza, tablice rozdzielcze elektryczności, transformatory, 10 urządzenia rozpylające dla celów medycznych, 11 nawilżacze do grzejników CO, aparaty do uzdatniania powietrza, instalacje klimatyzacyjne,
nawilżacze powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, rozpylacze
cieczy, suszarki powietrza.
(111) 298552
(220) 2016 03 31
(151) 2017 05 26
(441) 2016 07 04
(732) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany, PL.
(540) SHARK tools
(540)

(210) 454350

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.10, 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, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, wyroby z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, rudy (kruszce), drobne artykuły
metalowe.
(111) 298553
(220) 2016 04 08
(151) 2017 05 23
(441) 2016 07 18
(732) BARANOWSKI MARCIN, Opole, PL.
(540) DobryKlik
(540)

(210) 454586

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badanie opinii publicznej, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych (druków,
prospektów, broszur) organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pomoc w zakresie zarządzania, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, doradztwo w sprawach finansowych, informacje w sprawach ubezpieczenia, lokaty kapitału,
operacje finansowe, operacje rachunkowości (wymiana), organizacja
zbiórek, sponsorowanie finansowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, tworzenie kapitałów, usługi powiernicze, zarządzanie
majątkiem, 38 przesyłanie informacji, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, łączność poprzez terminale komputerowe, zlecenia przywoławcze środkami łączności elektronicznej.
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(111) 298554
(220) 2016 04 11
(210) 454634
(151) 2017 05 10
(441) 2016 07 18
(732) ORZYŁOWSKI PAWEŁ MÓWISZ I MASZ, Żelków Kolonia, PL.
(540) zZzZzZz #ŁÓŻKOHOLIK
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.01.30, 26.07.05, 26.07.11, 24.17.05, 24.17.25
(510), (511) 24 Tekstylia i wyroby włókiennicze, pościel, obrusy, koce,
kołdry, poduszki, prześcieradła, ręczniki, narzuty, poszewki, okienne
tkaniny dekoracyjne, 26 Koronkowe ozdoby, koronki wełniane, koronki na lamówki, hafty, wstążki, 40 Barwienie tkanin, dekatyzowanie tkanin, folowanie tkanin, krawiectwo, krojenie tkanin, obrębianie
tkanin, pikowanie tkanin, snucie osnów, wybielanie tkanin.
(111) 298555
(220) 2016 04 15
(210) 454911
(151) 2017 05 24
(441) 2016 11 07
(732) CHDE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, PL.
(540) GHMS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 20.05.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, suplementy spożywcze, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, 10 aparatura
i instrumenty medyczne, 16 czasopisma, czasopisma elektroniczne,
periodyki, gazety, gazety elektroniczne, magazyny, plakaty, aktówki (artykuły biurowe), albumy, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, książki, koperty, materiały
do nauczania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki,
notatniki, notesy, okładki, obwoluty, ołówki, publikacje, papier, papier do elektrokardiografów, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania, papier higieniczny, papier listowy, papeteria, pióra,
skrypty, ulotki, 38 telemedycyna jako usługa związana z zapewnieniem łączności, komunikacja za pośrednictwem sieci w zakresie
medycznym, 42 analizy chemiczne, badania biologiczne, badania
bakteriologiczne, badania chemiczne, 44 opieka zdrowotna, opieka
pielęgniarska, medyczna, usługi medyczne, usługi sanatoryjne, usługi kuracji uzdrowiskowych, sanatoria, doradztwo w zakresie pomocy
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel
medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, kliniki medyczne, konsultacje medyczne, opieka medyczna,
opieka pielęgniarska, prowadzenie placówek medycznych, szpitale,
aromaterapia, nastawianie kręgosłupa, chirurgia plastyczna, domy
dla rekonwalescentów, domy starców, fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, usługi położnicze, pomoc medyczna, gabinety odnowy.
(111) 298556
(220) 2016 04 11
(151) 2017 05 17
(441) 2016 10 10
(732) KONOPSKA DOROTA, Rędziny, PL.
(540) DORJAN
(540)

(210) 454920

Kolor znaku: czarny, biały, jasnopomarańczowy, ciemnoróżowy,
jasnoniebieski, zielony
(531) 18.01.19, 18.01.23, 24.17.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 12 foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, wózki dziecięce spacerowe, wózki dziecięce głębokie, budki do wózków
dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych, kółka do wózków dziecięcych, siatki bagażowe do wózków dziecięcych, 18 nosidełka dla
dzieci, nosidełka do noszenia niemowląt, parasolki do wózków, torby
na zakupy, 24 pościel, pościel do łóżeczek dziecięcych, śpiwory dla
dzieci, 25 osłony przed słońcem (daszki), 28 wózki dla lalek, 37 naprawa wózków dziecięcych.

(111) 298557
(220) 2016 05 11
(210) 456190
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) VICTORIA BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie, PL.
(540) Success Driven Workspace
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi,
broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze,
torby, opakowania z papieru, tektury, foldery, artykuły biurowe, teczki,
skoroszyty, wizytówki, długopisy ołówki, pióra, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu
i działalności gospodarczej, marketing, organizacja i przeprowadzenie
promocji sprzedaży, jak i doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja
handlowa i doradztwo w zakresie reklamy radiowe, prasowej, telewizyjnej, marketing i reklama bezpośrednia, organizowanie wystaw
i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach handlowych i reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa,
reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 36 doradztwo
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, dostarczanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa oraz najem nieruchomości, usługi finansowe w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości,
finansowanie konsorcjalne nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwa
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości
korporacyjnych, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne,
usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania portfelem
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, wycena nieruchomości, wynajem powierzchni dla osób trzecich wynajmujących w celach prywatnych lub
handlowych, wynajem powierzchni, w szczególności w kompleksie
biurowym, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, administracja, organizacja i zarządzanie nieruchomościami w celach handlowych
dla osób trzecich,, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
organizowanie podróży, udostępnianie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie
magazynów, transport towarów do nabywcy, dostarczanie paczek,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
oraz organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz
sportowych.
(111) 298558
(220) 2016 05 12
(210) 456228
(151) 2017 05 22
(441) 2017 01 30
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
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(540) SOKOŁÓW SPECIAL LINE GRILL Przez cały rok SPECJALNA
LINIA PRODUKTÓW PRZEZNACZONA NA GRILLA PRZEZ CAŁY
ROK ZAKRĘCONA NA RUSZT O SMAKU KLASYCZNYM SZYBKO
I SMACZNIE SEZON NA GRILLA WYSOKA JAKOŚĆ
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, jasnoczerwony, żółty,
beżowy, różowy, szary, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.15, 08.05.01, 08.05.03, 11.01.09, 11.01.10, 11.03.18,
13.03.01, 13.03.07, 01.15.05, 05.01.03, 27.05.01
(510), (511) 29 kiełbasa.
(111) 298559
(220) 2016 05 24
(210) 456921
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW PULLED PORK KRUCHA WIEPRZOWINA Długo
gotowana o smaku Pieczeniowym 30 min i gotowe! SLOW COOKED
DŁUGO GOTOWANE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
pomarańczowy, żółty, zielony, różowy, czarny, szary
(531) 05.01.16, 05.09.15, 08.05.01, 08.05.02, 11.01.04, 19.03.03,
27.05.01, 29.01.15, 11.03.03
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.
(111) 298560
(220) 2016 05 25
(210) 456997
(151) 2017 05 22
(441) 2017 01 30
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW PULLED PORK KRUCHA WIEPRZOWINA Długo
gotowana o smaku Koperkowym 30 min i gotowe! SLOW COOKED
DŁUGO GOTOWANE
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
żółty, zielony, różowy, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.05.01, 08.05.02, 11.03.18, 05.01.16,
19.03.03
(510), (511) 29 mięso wieprzowe, wyroby z mięsa wieprzowego, wyroby na bazie mięsa wieprzowego, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa wieprzowego, dania gotowe na bazie mięsa wieprzowego.
(111) 298561
(220) 2016 06 02
(210) 457290
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 23
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Taki był dzień
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, 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, Programy
gier komputerowych, Płyty CD, Płyty DVD, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Filmy do nagrań dźwiękowych,
Interfejsy dla informatyki, Urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty do przetwarzania informacji, Aparaty do rejestracji dźwięku, Urządzenia nadawcze, 16 Materiały
reklamowe, Materiały drukowane, Afisze, Czasopisma, Publikacje prasowe, Rysunki, Albumy, Broszury, Kalendarze, Fotografie, Reprodukcje
graficzne, Katalogi, Ulotki, Wydruki graficzne, Naklejki i nalepki, Periodyki, Galanteria papiernicza, Materiały piśmienne, Artykuły biurowe,
Artykuły papiernicze, Banery wykonane z papieru lub kartonu, Komiksy, Postery i plakaty, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
Karty muzyczne z życzeniami, Materiały do nauczania, 25 Odzież, T-shirty, Obuwie, Nakrycia głowy, Akcesoria jak chusty, rękawiczki, rękawice narciarskie, mufki, daszki do czapek, antypoślizgowe akcesoria
do obuwia, Paski, Skarpety, 35 Reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych, Organizacja kampanii reklamowych, Usługi reklamowej agencji radiowej, Badania rynku i opinii
publicznej w tym poprzez sieci radiowe 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 portalach internetowych, Usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, Informacja handlowa i biznesowa, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, 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, Poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, Wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej, Wypożyczanie materiałów
reklamowych, Subskrypcja programów radiowych, Badania percepcji
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 porta-
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lach internetowych, Wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy
w jego reklamie, promocji i działaniach marketingowych promujących
jego usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy,, 38 Emisja radiowa, Radiofonia, Poczta 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 sygnałów, Usługi w zakresie przekazywania
głosu i obrazu, Obsługa przekazu fonicznego, Monitorowanie mediów
elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji, Rozpowszechnianie 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 komputerowe, Emisja programów radiowych
i telewizyjnych, Transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, Usługi portali internetowych i stron fanpage w serwisach
społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem
Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, Prowadzenie i organizowanie transmisji, Retransmisja programów, Monitorowanie radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie 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 radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki
udostępnianej za pośrednictwem Internetu, Informacja o imprezach,
Dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym
i rekreacyjnym, Organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, Prowadzenie
i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, Obsługa imprez okolicznościowych, Usługi reporterskie, Usługi studia nagrań, Udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Usługi produkcji
radiowej w zakresie nauczania, 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 wszelkiego rodzaju dla radia, on-line
i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, 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, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy
danych lub z Internetu, Dostarczanie informacji dotyczących 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 konkursów sportowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach
rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach kulturalnych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie i prowadzenie zawodów,
Organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie 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, Reportaże z imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym, edukacyjnym, Usługi reporterskie, Organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, Produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, Tworzenie serwisów informacyjnych, Organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych
i rozrywkowych, Udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową,
Usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji
programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie, 42 Przetwarzanie
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 ra-
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portów naukowo-nadawczych w dziedzinie mediów, 45 Zarządzanie
i eksploatacja praw autorskich i praw własności przemysłowej na rzecz
osób trzecich.

(111) 298562
(220) 2016 06 02
(210) 457322
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 23
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Szczypta Chilli
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, 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, Programy
gier komputerowych, Płyty CD, Płyty DVD, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Filmy do nagrań dźwiękowych,
Interfejsy dla informatyki, Urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty do przetwarzania informacji, Aparaty do rejestracji dźwięku, Urządzenia nadawcze, 16 Materiały
reklamowe, Materiały drukowane, Afisze, Czasopisma, Publikacje prasowe, Rysunki, Albumy, Broszury, Kalendarze, Fotografie, Reprodukcje
graficzne, Katalogi, Ulotki, Wydruki graficzne, Naklejki i nalepki, Periodyki, Galanteria papiernicza, Materiały piśmienne, Artykuły biurowe,
Artykuły papiernicze, Banery wykonane z papieru lub kartonu, Komiksy, Postery i plakaty, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
Karty muzyczne z życzeniami, Materiały do nauczania, 25 Odzież, T-shirty, Obuwie, Nakrycia głowy, Akcesoria jak chusty, rękawiczki, rękawice narciarskie, mufki, daszki do czapek, antypoślizgowe akcesoria
do obuwia, Paski, Skarpety, 35 Reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych, Organizacja kampanii reklamowych, Usługi reklamowej agencji radiowej, Badania rynku i opinii
publicznej w tym poprzez sieci radiowe 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 portalach internetowych, Usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, Informacja handlowa i biznesowa, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, 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, Poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, Wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej, Wypożyczanie materiałów
reklamowych, Subskrypcja programów radiowych, Badania percepcji
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, Wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy
w jego reklamie, promocji i działaniach marketingowych promujących
jego usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy, 38 Emisja radiowa, Radiofonia, Poczta 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 sygnałów, Usługi w zakresie przekazywania
głosu i obrazu, Obsługa przekazu fonicznego, Monitorowanie mediów
elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji, Rozpowszechnianie 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 komputerowe, Emisja programów radiowych
i telewizyjnych, Transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, Usługi portali internetowych i stron fanpage w serwisach
społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem
Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, Prowadzenie i organizowanie transmisji, Retransmisja programów, Monitorowanie radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie 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 radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki
udostępnianej za pośrednictwem Internetu, Informacja o imprezach,
Dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewi-
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zyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym
i rekreacyjnym, Organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, Prowadzenie
i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, Obsługa imprez okolicznościowych, Usługi reporterskie, Usługi studia nagrań, Udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Usługi produkcji
radiowej w zakresie nauczania, 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 wszelkiego rodzaju dla radia, on-line
i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, 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, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy
danych lub z Internetu, Dostarczanie informacji dotyczących 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 konkursów sportowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach
rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach kulturalnych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie i prowadzenie zawodów,
Organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie 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, Reportaże z imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym, edukacyjnym, Usługi reporterskie, Organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, Produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, Tworzenie serwisów informacyjnych, Organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych
i rozrywkowych, Udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową,
Usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji
programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie, 42 Przetwarzanie
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 przemysłowej na rzecz
osób trzecich.

(111) 298563
(220) 2016 06 03
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) POŻOGA DARIUSZ, Warszawa, PL.
(540) VC VICTORY COUTURE
(540)

(210) 457359

(531) 27.05.17, 27.05.19, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki i pasty do czyszczenia zębów,
preparaty do mycia, wyroby kosmetyczne, dezodoranty osobiste, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne,
mleczka i balsamy do ciała, maseczki kosmetyczne, żele kosmetyczne,
odżywki kosmetyczne, maski do zabiegów kosmetycznych, kremy
do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, perfumy, preparaty od oczyszczania i pielęgnacji skóry, po-
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madki, odświeżacze do ust, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie kosmetyczne do oczu, pudry kosmetyczne, make-up jako
preparaty kosmetyczne i do makijażu, lakiery do włosów, lakiery
do paznokci, sztuczne rzęsy, błyszczyki na usta.

(111) 298564
(220) 2016 06 16
(210) 457939
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) OBERKIEWICZ PIOTR, POBŁOCKI MICHAŁ LAJT SPÓŁKA
CYWILNA, Gdynia, PL.
(540) LAJT
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory do pojazdów, a zwłaszcza:
instalacje oświetleniowe, aparatura oświetleniowa, lampy, światła, żarówki, żarniki, 12 części i akcesoria do pojazdów, a zwłaszcza:
wycieraczki do szyb, wycieraczki do świateł, opony, części karoserii,
zderzaki, kierunkowskazy, elementy układów zawieszenia, siłowniki,
amortyzatory, elementy układów hamulcowych, 35 usługi w zakresie sprzedaży za pomocą punktów stacjonarnych oraz z wykorzystaniem Internetu części i akcesoriów do pojazdów oraz oświetlenia
i reflektorów do pojazdów.
(111) 298565
(220) 2016 06 16
(210) 457954
(151) 2017 05 24
(441) 2017 01 30
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DIP. Dopasowane Interwencje Przeciwbólowe
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 5 preparaty farmaceutyczne,
plastry, medyczne odczynniki diagnostyczne, plastry lecznicze, leki
w postaci aerozoli, kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, w tym: maści, kremy, aerozole do celów leczniczych, maści, kremy i aerozole do celów medycznych, parafarmaceutyki, środki przeciwbólowe, balsamy do celów leczniczych, 16 materiały
drukowane, książki, czasopisma, biuletyny, raporty, broszury, publikacje, materiały szkoleniowe i do nauczania-związane ze sprawami medycznymi, opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa, reklama, usługi promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, kolportaż próbek, udzielanie licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, zarobkowe zarządzanie-dotyczące ww. towarów wskazanych
w klasach 3, 5,10 i 16, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym rozpowszechnianie materiałów innych niż reklamowe, usługi monitorowania, konsultacji, informacyjne i doradcze w zakresie zdrowia, medyczne oraz osobistego dobrego samopoczucia, 44 usługi informacyjne
i doradcze w zakresie farmacji i leczenia”.
(111) 298566
(220) 2016 06 16
(151) 2017 05 24
(441) 2017 01 30
(732) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SISTER OF MERCY
(540)

(210) 457956

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 02.03.01, 02.03.03, 02.03.04, 02.03.12, 05.03.07, 24.13.01,
24.13.17, 24.13.25, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08
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(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry bydlęce, imitacje skóry, torby
wykonane ze skóry, skóry wyprawione, obrobione lub półobrobione,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama.

(111) 298567
(220) 2016 06 16
(210) 457957
(151) 2017 05 24
(441) 2017 01 30
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DIP. Dopasowane Interwencje Przeciwbólowe w maści
i kremie
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 5 preparaty farmaceutyczne,
plastry, medyczne odczynniki diagnostyczne, plastry lecznicze, leki
w postaci aerozoli, kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, w tym: maści, kremy, aerozole do celów leczniczych, maści, kremy i aerozole do celów medycznych, parafarmaceutyki, środki przeciwbólowe, balsamy do celów leczniczych, 10 materiały
drukowane, książki, czasopisma, biuletyny, raporty, broszury, publikacje, materiały szkoleniowe i do nauczania-związane ze sprawami medycznymi, opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia, 16 materiały
drukowane, książki, czasopisma, biuletyny, raporty, broszury, publikacje, materiały szkoleniowe i do nauczania-związane ze sprawami medycznymi, opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa, reklama, usługi promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, kolportaż próbek, udzielanie licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, zarobkowe zarządzanie-dotyczące ww. towarów wskazanych
w klasach 3, 5,10 i 16, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym rozpowszechnianie materiałów innych niż reklamowe, usługi monitorowania, konsultacji, informacyjne i doradcze w zakresie zdrowia, medyczne oraz osobistego dobrego samopoczucia, 44 usługi informacyjne
i doradcze w zakresie farmacji i leczenia.
(111) 298568
(220) 2016 06 28
(210) 458363
(151) 2017 04 26
(441) 2016 10 24
(732) KABEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) SAREGO REZYDENCJA
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi
w zakresie marketingu, promocji i reklamy związanej z nieruchomościami, 36 usługi w zakresie nieruchomości, dzierżawa lub wynajem
budynków, dzierżawa i najem majątku nieruchomego, pobieranie
czynszów, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie
wynajmu mieszkań, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi wynajmu
mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań,
studio i pokoi, administrowanie nieruchomościami, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, leasing nieruchomości,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi agencji
nieruchomości, sporządzanie umów najmu, obrót nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie instalacji
elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, grzewczych,
klimatyzacyjnych, telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych,
usługi budowlano-remontowe, budowlane usługi pomocnicze, naprawa i konserwacja budynków, naprawa i konserwacja budynków
biurowych.
(111) 298569
(151) 2017 05 10

(220) 2016 06 28
(441) 2017 01 23

(210) 458368
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(732) BANKMAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BankMail
(510), (511) 38 telekomunikacja, wypożyczanie czasu dostępu
do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forów dyskusyjnych,
informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć światłowodów,
łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej,
obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, połączenie
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi rejestrowanego doręczenia
elektronicznego, informacja o telekomunikacji, telewizja kablowa,
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, zlecenia przywoławcze (radio,
telefon lub inne środki łączności elektronicznej), wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, wypożyczanie komputerów, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, inżynieria techniczna,
programowanie komputerów, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting, zarządzanie stronami internetowymi,
usługi w zakresie tworzenia i prowadzenia stron internetowych,
monitoring urządzeń informatycznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie
systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, projektowanie
i wykonywanie oprogramowania użytkowego, projektów zintegrowanych systemów informatycznych i baz danych, opracowywanie
oprogramowania użytkowego komputerów, wdrażanie oprogramowania użytkowego przy wykonywaniu kompleksowych systemów
informatycznych, projektowanie w zakresie integrowania w spójne
systemy informatyczne technologii sprzętowych, programowych
i telekomunikacyjnych, usługi w zakresie obrazów cyfrowych (kodowanie), kodowanie wiadomości, uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych.
(111) 298570
(220) 2016 06 30
(210) 458400
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 30
(732) MARVIPOL TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) riviera park marvipol
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, prospekty,
czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna
i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów:
artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia
i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe,
nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry
komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby
z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania
z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mache, formularze
jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy,
okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek
z tektur)’ lub papieru, papier do pisania jako papier listowy, papier
pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier

Nr 11/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki
jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe,
skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki
na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki
do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako
artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki,
katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmienne,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy,
otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, reklama
i promocja, badania i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem
gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu
nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych
reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury
i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych
usługach, 36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny
nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości
celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, informacja o powyższych usługach, 37 usługi developerskie w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami
wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów,
usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych
schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji
gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja o powyższych
usługach, 39 usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, informacja o powyższych usługach, 42 usługi developerskie w zakresie
projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego
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i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne,
pomiary terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych
usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników.

(111) 298571
(220) 2016 06 30
(151) 2017 04 28
(441) 2016 09 12
(732) Quints LLC, Wilmington, US.
(540) Presto!
(540)

(210) 458457

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 26.01.05, 26.01.08, 26.01.10, 26.01.11, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła dezynfekujące, detergenty do zmywarek do naczyń, mydła, mydła w płynie, mydła do rąk, proszki do prania, detergenty do prania, środki zmiękczające do tkanin, detergenty piorące
do użytku w gospodarstwie domowym, preparaty do czyszczenia
szkła, preparaty do czyszczenia mebli, środki do mycia szyb, środki
do czyszczenia toalet, środki do czyszczenia tapicerki, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, środki czyszczące w sprayu
do tekstyliów, puder dla niemowląt, chusteczki pielęgnacyjne dla
niemowląt, oliwki dla niemowląt, balsamy dla niemowląt, szampony
dla niemowląt, odżywka do włosów dla dzieci, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, skrobie naturalne do prania, szampony, odżywki do włosów,
szampony do włosów, olejek do kąpieli, olejki do włosów, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, środki przeciwsłoneczne
z filtrem ochronnym, produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym, żele do opalania, kremy po opalaniu, balsamy po opalaniu
[do użytku kosmetycznego], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
do opalania w sprayu z filtrem przeciwsłonecznym, zapachowe środki odświeżające powietrze wybielacz do użytku domowego, środki
zapachowe do celów domowych, preparaty czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, preparaty do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, 5 Środki odkażające, odkażający preparat do mycia
rąk, środki odkażające do użytku domowego, lecznicze pudry dla
niemowląt, lecznicze oliwki dla niemowląt, tampony higieniczne,
podpaski, pieluchy higieniczne pieluchy [pieluszki dziecięce], pieluchy papierowe pieluchy jednorazowe pieluchy papierowe dla dzieci,
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, podpaski higieniczne dla
kobiet, środki odkażające do użytku domowego, preparaty do odświeżania powietrza, środki do oczyszczania powietrza, preparaty
dezodoryzujące do powietrza, uniwersalne produkty dezodoryzujące do użytku domowego, handlowego lub przemysłowego, 8 sztućce, sztućce dla niemowląt, zastawa stołowa jednorazowego użytku
wykonana z tworzyw sztucznych [sztućce], sztućce stołowe [noże,
widelce i łyżki], 16 serwetki stołowe papierowe, serwetki jednorazowe, worki na śmieci, papierowe filtry do kawy, 21 talerze, talerze
papierowe, porcelana stołowa, talerze jednorazowego użytku, tace
jednorazowego użytku, nieelektryczne filtry do kawy, filtry do kawy,
filtry do kawy, nie z papieru, stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, kubki papierowe, kubki plastikowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, usługi sprzedaży detalicznej i usługi
sprzedaży detalicznej on-line mydeł dezynfekujących, detergentów do zmywarek do naczyń, mydeł, mydeł w płynie, mydeł do rąk,
proszków do prania, detergentów do prania, środków zmiękczających do tkanin, detergentów piorących do użytku w gospodarstwie
domowym, preparatów do czyszczenia szkła, preparatów do czyszczenia mebli, środków do mycia szyb, środków do czyszczenia toalet,
środków do czyszczenia tapicerki, środków czyszczących w sprayu
do użytku domowego, środków czyszczących w sprayu do teksty-
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liów, pudru dla niemowląt, chusteczek pielęgnacyjnych dla niemowląt, oliwek dla niemowląt, balsamów dla niemowląt, szamponów dla
niemowląt, odżywek do włosów dla dzieci, produktów do pielęgnacji niemowląt, kremów na wysypkę pieluszkową, skrobi naturalnych
do prania, szamponów, odżywek do włosów, szamponów do włosów, olejku do kąpieli, olejku do włosów, preparatów blokujących
promieniowanie słoneczne, środków przeciwsłonecznych z filtrem
ochronnym, produktów wodoodpornych z filtrem przeciwsłonecznym, żeli do opalania, kremów po opalaniu, balsamów po opalaniu,
kremów chroniących przed słońcem, emulsji [balsamów] do ochrony
przeciwsłonecznej, preparatów do opalania w sprayu z filtrem przeciwsłonecznym, zapachowych środków odświeżających powietrze,
wybielaczy do użytku domowego, środków zapachowych do celów
domowych, preparatów czyszczących do celów gospodarstwa domowego, środków czyszczących do celów gospodarstwa domowego, preparatów do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, środków odkażających, odkażającego preparatu do mycia
rąk, środków odkażających do użytku domowego, leczniczych pudrów dla niemowląt, leczniczych oliwek dla niemowląt, tamponów
higienicznych, podpasek, pieluch higienicznych, pieluch [pieluszek
dziecięcych], pieluch papierowych, pieluch jednorazowych, pieluch
papierowych dla dzieci, apteczek pierwszej pomocy, wyposażonych,
podpasek higienicznych dla kobiet, środków odkażających do użytku domowego, preparatów do odświeżania powietrza, środków
do oczyszczania powietrza, preparatów dezodoryzujących do powietrza, uniwersalnych produktów dezodoryzujących do użytku
domowego, handlowego lub przemysłowego, sztućców, sztućców
dla niemowląt, zastawy stołowej jednorazowego użytku wykonanej
z tworzyw sztucznych [sztućców], sztućców stołowych [noży, widelców i łyżek], serwetek stołowych papierowych, serwetek jednorazowych, worków na śmieci, papierowych filtrów do kawy, talerzy, talerzy papierowych, porcelany stołowej, talerzy jednorazowego użytku,
tac jednorazowego użytku, nieelektrycznych filtrów do kawy, filtrów
do kawy, filtrów do kawy, nie z papieru, stanowiących część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, kubków papierowych, kubków plastikowych, konsumencki program lojalnościowy z nagrodami dla
nabywców, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług.

(111) 298572
(220) 2016 07 07
(210) 458824
(151) 2017 05 22
(441) 2017 01 30
(732) Bristol-Myers Squibb Company a Delaware Corporation,
Nowy Jork, US.
(540) Razem w Immuno-Onkologii
(540)

(111) 298573
(220) 2016 09 26
(210) 461927
(151) 2017 06 09
(441) 2017 02 20
(732) KRZYWDA EWELINA, Pulki, PL.
(540) Druga Strona Lustra
(510), (511) 44 fryzjerstwo, usługi wizażystów, salony piękności.
(111) 298574
(220) 2016 07 13
(210) 459068
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 23
(732) WIOLONCELLISTA BEATA BATEK POLAND, Legionowo, PL.
(540) S SELLORI
(540)

(531) 01.01.03, 01.01.25, 26.13.25, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 8 zestawy do manicure, 14 breloki, biżuteria, biżuteria
ze szkła sztrasowego-imitacja drogich kamieni, breloczki do kluczy
ozdobne, 20 dekoracje do domu takie jak: figurki-statuetki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, lusterka.
(111) 298575
(220) 2016 07 15
(210) 459130
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 30
(732) STO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) KONFIGURATOR POSADZEK.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 19 posadzki przemysłowe niemetalowe, w tym betonowe i żywiczne, posadzki w biurach i obiektach użyteczności publicznej niemetalowe, w tym ceramiczne (terakota, gres), 27 posadzki
w biurach i obiektach użyteczności publicznej z wykładzin rolowych
/ dywanowych.
(111) 298576
(220) 2016 07 18
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 16
(732) FORB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piastów, PL.
(540) forb interiors
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 02.07.19, 02.07.23, 02.07.25, 02.07.99, 01.13.15, 26.15.01,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 drukowane materiały związane z programem wspierania pacjentów w zakresie onkologii, 41 usługi w zakresie edukacji
i nauczania, mianowicie organizowanie i prowadzenie warsztatów
i szkoleń w zakresie onkologii i dystrybucji materiałów szkoleniowych związanych z nimi, usługi w zakresie edukacji i nauczania,
mianowicie, dostarczanie informacji w zakresie opieki zdrowotnej,
farmaceutyki i onkologii, dedykowane dla służby zdrowia, lekarzy,
farmaceutów i pacjentów, 42 dostarczanie stron internetowych zawierających informacje edukacyjne związane z kwestiami zdrowia
i świadomością zdrowotną w zakresie onkologii, 44 usługi opieki
zdrowotnej, mianowicie dostarczanie informacji do lekarzy, profesjonalistów z zakresu opieki zdrowotnej i pacjentów na tematy związane z kwestiami zdrowia i świadomości zdrowotnej.

Nr 11/2017

(210) 459205

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 zawory prysznicowe, zawory kulowe, baterie kranowe, baterie prysznicowe, baterie do wanien, baterie do umywalek,
jednouchwytowe baterie umywalkowe, baterie sztorcowe do umywalek, zlewozmywaki, zlewozmywaki kuchenne, zlewozmywaki
w obudowie, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, sitka do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], zlewozmywaki w obudowie [inne
niż meble], zawory mieszające [kurki], zawory mieszające [krany],
zawory [akcesoria hydrauliczne], prysznice [natryski], węże prysznicowe, głowice prysznicowe, urządzenia prysznicowe, zestawy
prysznicowe, mieszacze prysznicowe, instalacje prysznicowe, oświetlenie nastrojowe LED, kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego],
oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], reflektory
oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe, żarówki halogenowe, żarówki

Nr 11/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

i akcesoria do nich, świetlówki, 28 zabawki dla zwierząt domowych,
zabawki i gry dla zwierząt domowych, zabawki dla zwierząt domowych wykonane ze sznurka, gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla
zwierząt domowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej przez Internet
w zakresie sprzedaży: zabawek i gier dla zwierząt domowych, smyczy dla psów, oświetlenia LED – w tym żarówek, świetlówek i innych
urządzeń oświetlających, a także elementów krynicowych: zaworów,
baterii, zlewozmywaków, baterii oraz zaworów do użytku w gospodarstwie domowym, usługi sprzedaży hurtowej przez Internet w zakresie sprzedaży: zabawek i gier dla zwierząt domowych, smyczy dla
psów, oświetlenia LED – w tym żarówek, świetlówek i innych urządzeń oświetlających, a także elementów prysznicowych: zaworów,
baterii, zlewozmywaków, baterii oraz zaworów do użytku w gospodarstwie domowym, .

(111) 298577
(220) 2016 07 25
(210) 459513
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Royal apple jabłko Premium 100% sok POLSKIE JABŁKA
Z POLSKICH SADÓW www.sok-naturalny.com
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, czerwony, zielony, jasnozielony, beżowy,
czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.13, 19.03.01
(510), (511) 32 soki jabłkowe.
(111) 298578
(220) 2016 07 25
(210) 459545
(151) 2017 04 26
(441) 2016 11 07
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ! KREM KARPATKA
oryginalna JAKOŚĆ CENIONA OD LAT NUMER 1 W POLSCE
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnopomarańczowy, czerwony,
jasnoczerwony, złoty, żółty, jasnożółty, zielony, jasnozielony, biały,
szary, srebrny, jasnobrązowy, brązowy, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.15, 08.03.01, 08.03.03
(510), (511) 30 krem budyniowy w proszku, kremy jako nadzienia,
nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, proszki
do wyrobu ciast, słodkie polewy i nadzienia, wyroby cukiernicze.
(111) 298579
(220) 2016 10 11
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) JAKUBOWSKI PIOTR PEPITA, Kraków, PL.

(210) 459896

4181

(540) pepita
(540)

(531) 26.01.16, 25.01.99, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, woda toaletowa, 14 biżuteria,
wyroby jubilerskie, zegarki, 18 aktówki, teczki, etui na klucze, opaski
skórzane, parasole, pasy, plecaki, pojemniki na wizytówki, portfele,
portmonetki, torby sportowe, teczki, dyplomatki, torby podróżne,
torebki, walizki, wizytowniki, 25 apaszki, bandany na szyję, bielizna
osobista, biustonosze, bluzy, buty, chusty, czapki, futra, getry, gorsety, halki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, legginsy, majtki, obuwie, odzież, paski, peleryny,
piżamy, płaszcze, podkoszulki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpety, slipy, spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki, t-shirty.
(111) 298580
(220) 2016 10 11
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) JAKUBOWSKI PIOTR PEPITA, Kraków, PL.
(540) pepita
(540)

(210) 459899

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.12, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, woda toaletowa, 14 biżuteria,
wyroby jubilerskie, zegarki, 18 aktówki, teczki, etui na klucze, opaski
skórzane, parasole, pasy, plecaki, pojemniki na wizytówki, portfele,
portmonetki, torby sportowe, teczki, dyplomatki, torby podróżne,
torebki, walizki, wizytowniki, 25 apaszki, bandany na szyję, bielizna
osobista, biustonosze, bluzy, buty, chusty, czapki, futra, getry, gorsety, halki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, legginsy, majtki, obuwie, odzież, paski, peleryny,
piżamy, płaszcze, podkoszulki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpety, slipy, spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki, t-shirty.
(111) 298581
(220) 2016 09 27
(210) 462044
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) Shenzhen Winner Bros Import & Export Co.,Ltd,
Shenzhen City, CN.
(540) XTAR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 przełączniki elektryczne i przekaźniki do linii elektrycznych, kable elektryczne, ograniczniki i piorunochrony pręty, okulary
słoneczne, baterie elektryczne, ładowarki oraz urządzenia sprzęgające, teleskopy, lasery nie używane do celów medycznych, 11 latarki, urządzenia oświetleniowe i instalacje, urządzenia oświetleniowe
do pojazdów, elektryczne urządzenia grzewcze, żarówki, kuchenki,
grill w tym zawierający płyty ze skalnej lawy, aparaty i urządzenia
chłodnicze, magnetyzery wody, zapalniczki.
(111) 298582
(220) 2017 01 04
(210) 465935
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bio-vitalność organizmu
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
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mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm 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, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów
leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chirurgiczne implanty z komórek macierzystych, chirurgiczne tkaniny takie jak: bandaże
chirurgiczne, chusteczki do użytku chirurgicznego, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze,
przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 29 substancje dietetyczne do celów
żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, suplementy diety na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do żywności
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych,
artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo
oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów
żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje
przystosowane do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów zbożowych,
suplementy mineralne do żywności na bazie mąki i produktów
zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów
zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao
i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające
do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne
do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty
żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia,
pieczywo dietetyczne do celów żywienia.

(111) 298583
(220) 2017 01 04
(210) 465938
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Biovitalność organizmu
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm 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, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów
leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chirurgiczne implanty z komórek macierzystych, chirurgiczne tkaniny takie jak: bandaże
chirurgiczne, chusteczki do użytku chirurgicznego, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze,
przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zę-
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bów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 29 substancje dietetyczne do celów
żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, suplementy diety na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do żywności
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych,
artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo
oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów
żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje
przystosowane do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów zbożowych,
suplementy mineralne do żywności na bazie mąki i produktów
zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów
zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao
i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające
do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne
do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty
żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia,
pieczywo dietetyczne do celów żywienia.

(111) 298584
(220) 2017 01 04
(210) 465939
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Biovital Complex –wzmocnienie Bio-vitalności organizmu
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm 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, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów
leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chirurgiczne implanty z komórek macierzystych, chirurgiczne tkaniny takie jak: bandaże
chirurgiczne, chusteczki do użytku chirurgicznego, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze,
przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 29 substancje dietetyczne do celów
żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, suplementy diety na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do żywności
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych,
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artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo
oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów
żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje
przystosowane do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów zbożowych,
suplementy mineralne do żywności na bazie mąki i produktów
zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów
zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao
i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające
do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne
do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty
żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia,
pieczywo dietetyczne do celów żywienia.

(111) 298585
(220) 2017 01 04
(210) 465940
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Biovital – Bio-vitalność organizmu
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm 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, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów
leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chirurgiczne implanty z komórek macierzystych, chirurgiczne tkaniny takie jak: bandaże
chirurgiczne, chusteczki do użytku chirurgicznego, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze,
przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 29 substancje dietetyczne do celów
żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, suplementy diety na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do żywności
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych,
artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo
oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów
żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje
przystosowane do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów zbożowych,
suplementy mineralne do żywności na bazie mąki i produktów
zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów
zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao
i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające
do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne
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do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty
żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia,
pieczywo dietetyczne do celów żywienia.

(111) 298586
(220) 2017 01 04
(210) 465942
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Biovital – Twoje wsparcie dla biologii organizmu
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm 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, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów
leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chirurgiczne implanty z komórek macierzystych, chirurgiczne tkaniny takie jak: bandaże
chirurgiczne, chusteczki do użytku chirurgicznego, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów
chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy
żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, 29 substancje dietetyczne do celów żywienia na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, suplementy mineralne do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów,
kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych,
pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji, napoje
mleczne dietetyczne do celów żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów żywienia na bazie
mąki i produktów zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineralne do żywności na bazie mąki
i produktów zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie mąki
i produktów zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów
żywienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne
do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty
żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów
żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia.
(111) 298587
(220) 2017 01 04
(210) 465943
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Biovital Complex
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le-
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czenie i wzmacniające organizm 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, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów
leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chirurgiczne implanty z komórek macierzystych, chirurgiczne tkaniny takie jak: bandaże
chirurgiczne, chusteczki do użytku chirurgicznego, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów
chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy
żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, 29 substancje dietetyczne do celów żywienia na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, suplementy mineralne do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów,
kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych,
pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji, napoje
mleczne dietetyczne do celów żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów żywienia na bazie
mąki i produktów zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineralne do żywności na bazie mąki
i produktów zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie mąki
i produktów zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów
żywienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne
do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty
żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów
żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia.

(111) 298588
(220) 2017 01 26
(210) 466749
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, PL.
(540) BeCreo
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do nauczania dzieci, urządzenia
i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne dla dzieci, zestawy naukowe dla
dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami instruktażowymi, 28 gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, 41 usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, szkolenia
dla dzieci w zakresie programowania komputerów, usługi edukacyjne
dla dzieci dotyczące pisania programów komputerowych.
(111) 298589
(220) 2017 01 31
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 27
(732) KRUPA DARIUSZ VEGAGASTRO, Słupsk, PL.
(540) Lody Bałwanki
(510), (511) 30 lody, sorbety.

(210) 466922

(111) 298590
(220) 2017 02 10
(210) 467462
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
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(540) L LEWIATAN TWÓJ DOBRY SĄSIAD
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, żołty, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: produkty chemiczne, farby, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki dezynfekcyjne, środki piorące i myjące,
wyroby drogeryjne, kosmetyki, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, materiały opatrunkowe, suplementy diety, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, narzędzia i przyrządy ręczne
oraz z napędem elektrycznym i spalinowym, urządzenia i akcesoria
do golenia, artykuły elektryczne i elektroniczne, nośniki dźwięku
i danych, komputery i osprzęt komputerowy, telefony, smartfony,
tablety, urządzenia do pomiarów do celów medycznych, urządzenia
i akcesoria do oświetlania, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia i wentylacji, urządzenia parowe do czyszczenia i wygładzania,
instalacje i akcesoria sanitarne oraz wyposażenia łazienek, pojazdy,
części i akcesoria do pojazdów, pojazdy dwukołowe, ich części i akcesoria do pojazdów dwukołowych, sztuczne ognie, zegary i wyroby jubilerskie, instrumenty muzyczne, czasopisma, książki, druki,
materiały piśmienne i artykuły papiernicze, artykuły biurowe, torby
i walizki, torby podróżne i torebki, plecaki, parasole i parasole przeciwsłoneczne, meble, lustra, przybory kuchenne i gospodarstwa
domowego, pojemniki, namioty, plandeki, wyroby tekstylne i włókiennicze, narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
koronki, hafty, wstążki, guziki, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki,
zabawki, artykuły i akcesoria sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły
spożywcze, produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne, pokarm i akcesoria
dla zwierząt, karma dla zwierząt, napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe, przybory dla palaczy, wyroby tytoniowe.
(111) 298591
(220) 2017 02 03
(210) 467061
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) KOLPORTER
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, tektura, wyroby z tych materiałów, materiały
piśmienne, materiały fotograficzne, sprzęt biurowy, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, prasa, gazety i czasopisma, książki,
obrazy, albumy, kalendarze, zeszyty, kredki, przybory szkolne, taśmy
samoprzylepne, spinacze biurowe, kartki okolicznościowe, 35 reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, 36 usługi ubezpieczenia, finansowe, leasingu, kredytowania, doradztwa finansowego, pośrednictwa finansowego, tworzenia i zarządzania funduszami, maklerskie,
zarządzania i obrotu nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach
nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, wyceny nieruchomości,
płatności rachunków dla osób trzecich, obrotu wierzytelnościami,
usługi ściągania wierzytelności, windykacja należności, 41 nauczanie, kształcenie, usługi związane z organizacją działalności rozrywkowej, sportowej i rekreacyjnej, działalność kulturalna, organizowanie i usługi prowadzenia seminariów, konferencji, kongresów, usługi
związane z prowadzeniem parków rozrywki, organizowanie zawodów sportowych, wynajem obiektów sportowych, usługi związane
z poprawą kultury fizycznej, usługi salonów gier, organizowanie gier
losowych i zakładów sportowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, zakwaterowania tymczasowego, prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk turystycznych, kempingów, restauracji,
barów, kawiarnie, stołówek, placówek gastronomicznych, przygotowywanie i dostarczanie żywności oraz napojów na zamówienie.
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(111) 298592
(220) 2017 02 03
(210) 467087
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) KRALA BARTOSZ AA HERKULES, Katowice, PL.
(540) AA HERKULES www.podestyruchome.pl
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady w zarządzaniu w zakresie zamówień dotyczących podnośników, podestów ruchomych,
zwyżek, handel detaliczny i hurtowy, w tym za pośrednictwem systemów elektronicznych i/lub stron internetowych obejmujący podnośniki, podesty ruchome, zwyżki oraz ich części i akcesoria, 37 usługi
związane z wypożyczaniem, wynajmem oraz naprawą i konserwacją
sprzętu-podnośników, podestów ruchomych, zwyżek, 41 szkolenia
w zakresie użytkowania maszyn budowlanych, szkolenia z zakresu
użytkowania podnośników, podestów ruchomych, zwyżek, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa.
(111) 298593
(220) 2017 02 04
(210) 467118
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) DEVLECUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) crmcube
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych.
(111) 298594
(220) 2017 02 04
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU.
(540) VIFON CITY www.vifoncity.com
(540)

(210) 467119

Kolor znaku: biały, czerwony, pomarańczowy, niebieski, zielony,
fioletowy, żółty, różowy, jasnofioletowy, brązowy
(531) 07.01.12, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe, gaz płynny, paliwo
do statków powietrznych/statków, biopaliwa, benzyna silnikowa, olej
napędowy, polana do palenia w kominku, paliwo do grilla z wiórów
drzewnych, energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
35 rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, doradzanie
przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie zarządzania
dokumentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, usługi biurowe, usługi fakturowania
dla przedsiębiorstw, agencje informacji handlowej, 36 informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
usługi ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 37 wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, instalowanie, konserwacja i naprawa
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), konserwacja i naprawa budynków, konserwacja i naprawa opon, stacje obsługi
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pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, budowa
zakładów przemysłowych, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, 39 udostępnianie garaży, udostępnianie obiektów
parkingowych, usługi garaży parkingowych, usługi parkingowe,
transport, 41 dystrybucja filmów, centra rozrywki, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], herbaciarnie, bary przekąskowe, kafeterie [bufety].

(111) 298595
(220) 2017 02 04
(210) 467120
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU.
(540) VIFON CITY
(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe, gaz płynny, paliwo
do statków powietrznych/statków, biopaliwa, benzyna silnikowa, olej
napędowy, polana do palenia w kominku, paliwo do grilla z wiórów
drzewnych, energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
35 rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, doradzanie
przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego,
w tym przez Internet, usługi biurowe, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, agencje informacji handlowej, 36 informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe,
administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, 37 wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, instalowanie,
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), konserwacja i naprawa budynków, konserwacja i naprawa
opon, stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie
pojazdów, budowa zakładów przemysłowych, sprzątanie budynków
biurowych i lokali handlowych, 39 udostępnianie garaży, udostępnianie obiektów parkingowych, usługi garaży parkingowych, usługi
parkingowe, transport, 41 dystrybucja filmów, centra rozrywki, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], herbaciarnie,
bary przekąskowe, kafeterie [bufety].
(111) 298596
(220) 2017 02 04
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU.
(540) VIFON CITY www.vifoncity.com
(540)

(210) 467121

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony, fioletowy, jasnofioletowy,
niebieski, pomarańczowy, różowy, żółty, zielony
(531) 07.01.12, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe, gaz płynny, paliwo
do statków powietrznych/statków, biopaliwa, benzyna silnikowa, olej
napędowy, polana do palenia w kominku, paliwo do grilla z wiórów
drzewnych, energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
35 rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, doradzanie
przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie zarządzania
dokumentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, usługi biurowe, usługi fakturowania
dla przedsiębiorstw, agencje informacji handlowej, 36 informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
usługi ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 37 wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, instalowanie, konserwacja i naprawa
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), konserwacja i naprawa budynków, konserwacja i naprawa opon, stacje obsługi
pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, budowa
zakładów przemysłowych, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, 39 udostępnianie garaży, udostępnianie obiektów
parkingowych, usługi garaży parkingowych, usługi parkingowe,
transport, 41 dystrybucja filmów, centra rozrywki, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], herbaciarnie, bary przekąskowe, kafeterie [bufety].

(111) 298597
(220) 2017 02 04
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU.
(540) VIFON CITY www.vifoncity.com
(540)

(210) 467122

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony, fioletowy, jasnofioletowy,
jasnoniebieski, niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty
(531) 07.01.12, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe, gaz płynny, paliwo
do statków powietrznych/statków, biopaliwa, benzyna silnikowa, olej
napędowy, polana do palenia w kominku, paliwo do grilla z wiórów
drzewnych, energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
35 rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, doradzanie
przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie zarządzania
dokumentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, usługi biurowe, usługi fakturowania
dla przedsiębiorstw, agencje informacji handlowej, 36 informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
usługi ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, administrowanie nieruchomościami, ad-
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ministrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 37 wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, instalowanie, konserwacja i naprawa
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), konserwacja i naprawa budynków, konserwacja i naprawa opon, stacje obsługi
pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, budowa
zakładów przemysłowych, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, 39 udostępnianie garaży, udostępnianie obiektów
parkingowych, usługi garaży parkingowych, usługi parkingowe,
transport, 41 dystrybucja filmów, centra rozrywki, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], herbaciarnie, bary przekąskowe, kafeterie [bufety].

(111) 298598
(220) 2017 02 05
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU.
(540) VIFON CITY www.vifoncity.com
(540)

(210) 467123

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoniebieski, niebieski,
pomarańczowy, różowy, zielony, żółty
(531) 07.01.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe, gaz płynny, paliwo
do statków powietrznych/statków, biopaliwa, benzyna silnikowa, olej
napędowy, polana do palenia w kominku, paliwo do grilla z wiórów
drzewnych, energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
35 rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, doradzanie
przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie zarządzania
dokumentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, usługi biurowe, usługi fakturowania
dla przedsiębiorstw, agencje informacji handlowej, 36 informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
usługi ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 37 wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, instalowanie, konserwacja i naprawa
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), konserwacja i naprawa budynków, konserwacja i naprawa opon, stacje obsługi
pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, budowa
zakładów przemysłowych, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, 39 udostępnianie garaży, udostępnianie obiektów
parkingowych, usługi garaży parkingowych, usługi parkingowe,
transport, 41 dystrybucja filmów, centra rozrywki, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], herbaciarnie, bary przekąskowe, kafeterie [bufety].
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(111) 298599
(220) 2017 02 05
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU.
(540) VIFON CITY www.vifoncity.com
(540)

(210) 467124

(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi pensjonatowe, biura [agencje] zakwaterowania w hotelach i pensjonatach,
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, kawiarnie, restauracje, stołówki.

(111) 298601
(220) 2017 02 06
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) KLICKA JOANNA, Kielce, PL.
(540) ART J
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, pomarańczowy, różowy,
zielony, żółty, jasnozielony, brązowy
(531) 07.01.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe, gaz płynny, paliwo
do statków powietrznych/statków, biopaliwa, benzyna silnikowa, olej
napędowy, polana do palenia w kominku, paliwo do grilla z wiórów
drzewnych, energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
35 rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, doradzanie
przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie zarządzania
dokumentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, usługi biurowe, usługi fakturowania
dla przedsiębiorstw, agencje informacji handlowej, 36 informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
usługi ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 37 wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, instalowanie, konserwacja i naprawa
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), konserwacja i naprawa budynków, konserwacja i naprawa opon, stacje obsługi
pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, budowa
zakładów przemysłowych, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, 39 udostępnianie garaży, udostępnianie obiektów
parkingowych, usługi garaży parkingowych, usługi parkingowe,
transport, 41 dystrybucja filmów, centra rozrywki, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], herbaciarnie, bary przekąskowe, kafeterie [bufety].
(111) 298600
(220) 2017 01 21
(210) 467142
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 20
(732) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) FOREST SKI HOTEL
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoszary, czarny
(531) 05.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
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(210) 467186

Kolor znaku: fioletowy
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 16 obrazy (malarstwo), obrazy i zdjęcia, grafiki, 35 reklama i marketing, projektowanie reklam, produkcja filmów reklamowych, 41 organizacja i prowadzenie warsztatów plastycznych,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, studia
filmowe, usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych, grafika komputerowa, 42 projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie opakowań, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki,
wzornictwo przemysłowe, 43 usługi zakwaterowania, prowadzenie
hoteli i pensjonatów, wynajmowanie pomieszczeń, usługi gastronomiczne i barowe, prowadzenie restauracji, kawiarni, barów szybkiej
obsługi.
(111) 298602
(220) 2017 02 06
(210) 467192
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Intymna Optima MED +
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do pielęgnacji skóry,
środki do mycia i kąpieli, mydła, płyny i żele do higieny intymnej,
preparaty do higieny intymnej, olejki eteryczne, niemedyczne preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne do depilacji, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty
farmaceutyczne, preparaty antybakteryjne, środki odkażające, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, intymne
preparaty nawilżające, wkładki higieniczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, preparaty przeciwgrzybiczne, produkty higieniczne, kąpiele lecznicze.
(111) 298603
(220) 2017 02 06
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo, PL.
(540) Fit & Easy polubisz za wartość
(540)

(210) 467199

Kolor znaku: granatowy, biały, zielony, jasnozielony
(531) 05.03.11, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki jadalne, dżemy, kompoty, bulion, koncentraty
na bulion, preparaty do produkcji bulionu, koncentraty bulionu i rosołu, kapusta kwaszona, owoce lukrowane, owoce kandyzowane,
owoce w puszkach, owocowe chipsy, sałatki, skórki, sok pomidorowy
do celów kulinarnych, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przekąski na bazie owoców, sałatki i surówki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne świeże i konserwowane, warzywa w puszkach,
zupy, zupy świeże oraz mrożone, składniki do sporządzenia zup, soki
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roślinne do gotowania, 30 przyprawy, przyprawy korzenne, sosy,
dresingi, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, półprodukty do produkcji sosów i dresingów, keczup, majonezy, musztarda, słodycze, galaretki owocowe, 31 świeże owoce, świeże warzywa, warzywa liściaste
myte i pakowane, gotowe do spożycia, kiełki roślin, sałata, 32 soki
i napoje warzywne, soki i napoje owocowe, soki i napoje warzywno-owocowe, nektary owocowe bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców i warzyw, esencje do produkcji
napojów, wody gazowane i niegazowane, wody mineralne, syropy
do napojów.

Nr 11/2017

(111) 298606
(220) 2017 02 07
(210) 467214
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ JOGURTOWE Z MANGO
Z.Grycan JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z.GRYCAN
(540)

(111) 298604
(220) 2017 02 07
(210) 467209
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ JOGURTOWE Z TRUSKAWKAMI
Z.Grycan JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z.GRYCAN
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, złoty, żółty, szary, pomarańczowy
(531) 05.07.14, 08.01.18, 19.03.01, 24.03.19, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe, sorbety.

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony, zielony, złoty, różowy
(531) 08.01.18, 19.03.01, 24.03.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15,
05.07.08
(510), (511) 30 lody, desery lodowe, sorbety.
(111) 298605
(220) 2017 02 07
(210) 467213
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ JOGURTOWE Z WIŚNIAMI
Z.Grycan JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z.GRYCAN
(540)

(111) 298607
(220) 2017 02 08
(210) 467315
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA ALU FREE
(510), (511) 3 kosmetyki, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
przeciwpotne, mydła, preparaty do pielęgnacji skóry, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne do użytku zewnętrznego, środki
lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się
stóp, kosmetyki do celów medycznych.
(111) 298608
(220) 2017 02 08
(210) 467322
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Intymna Harmony MED+
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do pielęgnacji skóry,
środki do mycia i kąpieli, mydła, płyny i żele do higieny intymnej,
preparaty do higieny intymnej, olejki eteryczne, niemedyczne preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne do depilacji, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty
farmaceutyczne, preparaty antybakteryjne, środki odkażające, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, intymne
preparaty nawilżające, wkładki higieniczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, preparaty przeciwgrzybiczne, produkty higieniczne, kąpiele lecznicze.
(111) 298609
(220) 2017 02 08
(210) 467324
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 27
(732) TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOŃSKA UNITIS VIRIBUS,
Słońsk, PL.
(540) RZECZPOSPOLITA PTASIA
(510), (511) 39 usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, udzielanie informacji
turystycznej za pomocą komputera.

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, złoty, szary,
różowy
(531) 05.07.16, 08.01.18, 19.03.01, 24.03.18, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe, sorbety.

(111) 298610
(220) 2017 02 08
(210) 467325
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 13
(732) PAŁKA GRZEGORZ PAREN-FIRANY, ZASŁONY, KARNISZE,
ROLETY, Wolbrom, PL.
(540) PAREN
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(540)

(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.18, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 20 karnisze, rolety okienne, 24 zasłony i firany tekstylne
lub z tworzyw sztucznych, 40 szycie zasłon, szycie (produkcja na zamówienie).
(111) 298611
(220) 2016 08 08
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) AGATOWSKI MARCIN, Bilcza, PL.
(540) made in ŚWIĘTOKRZYSKIE
(540)

(210) 460073

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte
w tej klasie, będące półproduktami, a mianowicie smoła, bitumy
i asfalt, kamień, skała, glina i minerały, drewno i sztuczne drewno,
statuetki z kamienia, betonu i marmuru zawarte w tej klasie, 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki oraz ozdoby i dekoracje z gipsu, kości,
bursztynu, kości słoniowej, żywic syntetycznych, drewna i wosku
zawarte w tej klasie, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone
zawarte w tej klasie, będące półproduktami a mianowicie bursztyn,
części zwierząt, pianka morska, części roślin, w/w zawarte w tej klasie, 21 zawarte w tej klasie statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki
z porcelany, ze szkła, kryształu, terakoty, z chińskiej porcelany, ceramiki, gliny i szkła, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone będące
półproduktem zawarte w tej klasie, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, a mianowicie usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie sprzedaży prasy, usługi w zakresie kontaktów biznesowych, organizowanie konkursów w celach reklamowych, usługi
dystrybucyjne materiałów reklamowych, usługi importowo-eksportowe, usługi w zakresie mediacji i negocjacji w zakresie transakcji
handlowych na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zarządzania
zamówieniami rzecz osób trzecich, usługi porównywania cen, usługi
w zakresie zaopatrzenia osób trzecich poprzez zakup towarów dla
innych przedsiębiorców, usługi prenumeraty, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo handlowe, doradztwo i konsultacje w działalności gospodarczej, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka,
usługi sportowe, tłumaczenia, doradztwo edukacyjne, doradztwo
w zakresie rozrywki .
(111) 298612
(220) 2016 08 08
(210) 460094
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SeptemberFest
(510), (511) 35 organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 rozrywka, informacja o rozrywce, organizowanie, prowadzenie i obsługa: imprez kulturalnych
i rozrywkowych, festiwali, koncertów, konkursów, spektakli, widowisk, usługi dystrybucji biletów.
(111) 298613
(220) 2016 08 08
(151) 2017 05 24
(441) 2017 01 30
(732) DOŁMAT MAREK, Wrocław, PL.
(540) Sucharki bezcukrowe
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Kolor znaku: złoty, żółty, czerwony, biały
(531) 26.13.25, 26.13.99, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 sucharki.
(111) 298614
(220) 2016 08 08
(210) 460096
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mFundusz Obligacji
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo i informacje w sprawach
finansowych, emisja i obsługa papierów wartościowych, zarządzanie
papierami wartościowymi i funduszami inwestycyjnymi, tworzenie
funduszy, pośrednictwo giełdowe, nabywanie akcji i praw z akcji, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, zarządzanie środkami finansowymi, udostępnianie produktów funduszy inwestycyjnych
za pośrednictwem Internetu, zarządzanie środkami finansowymi
poprzez: łącza telefoniczne, mobilne łącza telefoniczne, satelitarne
i komputerowe, 38 łączność poprzez terminale komputerowe.
(111) 298615
(220) 2016 08 08
(210) 460101
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) WÓJCICKI MARIUSZ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWA EMAR, Skaryszew, PL.
(540) Mariusz Wójcicki EMAR
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01, 26.02.07
(510), (511) 37 budowa fundamentów, budowa fundamentów budynków, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, inżynieria wodno-lądowa
w zakresie terenów rolniczych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, montaż izolacji do budynków, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nakładanie wylewki posadzkowej, naprawa lub konserwacja
mechanicznych systemów parkingowych, odśnieżanie, osuszanie
terenów, pokrywanie powierzchni chodników, przekopywanie [wykopywanie], stawianie fundamentów, układanie nawierzchni drogowych, usługi w zakresie wykopywania, wynajem koparek, wynajem
ładowarek przegubowych, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, 39 transport materiałów budowlanych.
(111) 298616
(220) 2016 08 09
(210) 460130
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 09
(732) MĄDRY FRANCISZEK KOMERS INTERNATIONAL, Straszyn, PL.
(540) BLACK VODKA
(540)

(210) 460095
Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe destylowane, wódka.

(111) 298617
(220) 2016 08 09
(210) 460131
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) MĄDRY FRANCISZEK KOMERS INTERNATIONAL, Straszyn, PL.
(540) LEMON Liqueur SUMMER
(540)

Nr 11/2017

(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, kosmetyki do higieny, kosmetyki
do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, kosmetyki dla niemowląt i małych dzieci, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety,
żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt i małych dzieci, zioła
do celów medycznych, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople
do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, środki i preparaty biobójcze, materiały
do testów diagnostycznych do użytku medycznego, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 10 urządzenia do celów medycznych, urządzenia do diagnostyki.

(111) 298621
(220) 2016 07 21
(151) 2017 02 21
(441) 2016 10 24
(732) TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TV
(540)

(210) 459370

Kolor znaku: biały, zielony, złoty, żółty
(531) 05.07.12, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, likiery.
(111) 298618
(220) 2016 08 09
(210) 460132
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) MĄDRY FRANCISZEK KOMERS INTERNATIONAL, Straszyn, PL.
(540) CHERRY liqueur SUMMER
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, złoty, czerwony
(531) 05.07.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, likiery.
(111) 298619
(220) 2016 08 10
(210) 460157
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) KOJRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) KOJRA Konsorcjum Ogólnopolskie Jednoczące Rynek
Agencyjny
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoczerwony
(531) 25.05.03, 25.05.06, 25.05.25, 26.04.01, 26.04.05, 26.11.02,
26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeń.
(111) 298620
(220) 2016 08 12
(210) 460278
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) OFTA

Kolor znaku: biały, szary, żółty, pomarańczowy
(531) 27.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, produkcja audycji i filmów reklamowych dla
radia, telewizji, filmu i Internetu, organizowanie pokazów i wystaw
dla celów reklamowych, badanie opinii publicznej, badanie rynku
mediów i reklamy, 38 rozpowszechnianie programów telewizyjnych,
reportaży, filmów, teleturniejów, widowisk rozrywkowych i sportowych, programów informacyjnych, programów naukowych z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu
obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszechnianie
obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, 41 produkcja filmów, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacja i prowadzenie teleturniejów
i konkursów, organizacja i prowadzenie szkoleń, konkursów i teleturniejów z interaktywnym udziałem widzów i słuchaczy, wynajmowanie studia nagraniowego i filmowego, organizacja i produkcja nagrań
filmowych i dźwiękowych, obsługa techniczna produkcji telewizyjnej i filmowej, wynajem dekoracji, kostiumów, rekwizytów, sprzętu
telewizyjnego, radiowego, filmowego i kinematograficznego oraz
pomieszczeń do celów rozrywkowych, szkoleniowych, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe.
(111) 298622
(220) 2016 08 16
(210) 460372
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) PRUSAK GRZEGORZ BOSS KEBAB, Kraków, PL.
(540) SERVET’S
(510), (511) 29 mięso, 35 dekoracja wystaw sklepowych, 43 bary
szybkiej obsługi [snack-bary], kawiarnie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie,
usługi barowe, stołówki, restauracje samoobsługowe, restauracje.
(111) 298623
(220) 2016 08 23
(210) 460620
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 23
(732) RACHWAŁ RADOSŁAW KWADRON, Kraków, PL.
(540) inoxprime
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, farby do tatuażu, rozcieńczalniki do farb, tusze do znakowania zwierząt, 3 barwniki kosmetyczne,
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kremy kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do odbarwiania,
produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, środki do usuwania tatuaży, woda kolońska, wosk
do depilacji, zestawy kosmetyków, żele i inne środki do pielęgnacji
ciała, 8 urządzenia do tatuowania, igły do tatuaży, sprzęt i przyrządy do tatuowania, narzędzia ręczne oraz urządzenia odsługiwane
ręcznie, sprzęt i przyrządy obsługiwane ręcznie, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów, ręcznie sterowane maszyny
elektryczne i części maszyn, wszystkie wymienione towary przeznaczone do aplikowania farb, 10 aparatura, instrumenty i narzędzia chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, igły
do akupunktury, igły do celów medycznych, igły do stosowania
podskórnego, igły do strzykawek, igły do zszywania, igły wenflonowe i akcesoria, irygatory do wstrzykiwania, narzędzia elektryczne
do akupunktury, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, fotokopiowanie,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak: ulotki, prospekty, druki, próbki, prospekty, broszury, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie
lub hurtowni takich artykułów jak: barwników spożywczych, farb
do tatuażu, rozcieńczalników do farb, barwników kosmetycznych,
kremów kosmetycznych, kosmetyków, kosmetyków upiększających,
preparatów do demakijażu, preparatów do depilacji, preparatów
do odbarwiania, produktów perfumeryjnych, perfum, preparatów
kosmetycznych do pielęgnacji skóry, środków do usuwania tatuaży, wody kolońskiej, wosku do depilacji, zestawów kosmetyków,
żeli i innych środków do pielęgnacji ciała, urządzeń do tatuowania,
sprzętu i przyrządów do tatuowania, narzędzi ręcznych oraz urządzeń obsługiwanych ręcznie, sprzętu i przyrządów obsługiwanych
ręcznie, igieł do tatuowania, części i akcesorii do wyżej wymienionych artykułów, ręcznie sterowanych maszyn elektrycznych i części
maszyn do aplikowania farb, aparatury, instrumentów i narzędzi chirurgicznych, medycznych, dentystycznych i weterynaryjnych, igieł
do akupunktury, igieł do celów medycznych, igieł do stosowania
podskórnego, igieł do strzykawek, igieł do zszywania, igieł wenflonowych i akcesoriów, irygatorów do wstrzykiwania, narzędzi elektrycznych do akupunktury, protez: kończyn, oczu i zębów, artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania, usługi prowadzenia
sprzedaży za pośrednictwem telezakupów i za pośrednictwem sieci
internetowej takich artykułów jak: barwników spożywczych, farb
do tatuażu, rozcieńczalników do farb, barwników kosmetycznych,
kremów kosmetycznych, kosmetyków, kosmetyków upiększających,
preparatów do demakijażu, preparatów do depilacji, preparatów
do odbarwiania, produktów perfumeryjnych, perfum, preparatów
kosmetycznych do pielęgnacji skóry, środków do usuwania tatuaży,
wody kolońskiej, wosku do depilacji, zestawów kosmetyków, żeli i innych środków do pielęgnacji ciała, urządzeń do tatuowania, sprzętu
i przyrządów do tatuowania, narzędzi ręcznych oraz urządzeń odsługiwanych ręcznie, sprzętu i przyrządów obsługiwanych ręcznie, igieł
do tatuowania, części i akcesoria do wyżej wymienionych artykułów,
ręcznie sterowanych maszyn elektrycznych i części maszyn do aplikowania farb, aparatury, instrumentów i narzędzi chirurgicznych, medycznych, dentystycznych i weterynaryjnych, igieł do akupunktury,
igieł do celów medycznych, igieł do stosowania podskórnego, igieł
do strzykawek, igieł do zszywania, igieł wenflonowych i akcesoriów,
irygatorów do wstrzykiwania, narzędzi elektrycznych do akupunktury, protez: kończyn, oczu i zębów, artykułów ortopedycznych,
materiałów do zszywania, 44 usługi tatuowania, usługi fizjoterapii,
usługi fizykoterapii, usługi manicure, usługi masażu, usługi salonów
piękności, salony fryzjerskie, salony i studia tatuażu, usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania z solariów, usługi wizażu.

(111) 298624
(220) 2016 08 23
(210) 460631
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) GEOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraśnik, PL.
(540) GEOTEL
(510), (511) 9 światłowody, przewody elektryczne, kable elektryczne, osprzęt do instalacji elektrycznych wewnętrznych, osprzęt
do linii energetycznych napowietrznych i kablowych, urządzenia,
rozdzielnie i rozdzielnice elektryczne, stacje elektroenergetyczne,
programy komputerowe, 37 usługi w zakresie budowy, rozbudowy,
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modernizacji oraz remontów sieci i urządzeń energetycznych, usługi
w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń energetycznych, wykonywanie przyłączy, usługi w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji
urządzeń telekomunikacji, teletechniki i systemów komputerowych
dla potrzeb sieci elektroenergetycznych, montaż, konserwacja
i naprawa urządzeń oraz instalacji elektrycznych i elektronicznych
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, malowanie i naprawa
znaków sygnalizacji poziomej i pionowej, nadzór budowlany, usługi
budowlane w zakresie budynków i robót drogowych, montaż, konserwacja i naprawa urządzeń oraz instalacji elektrycznych w budynkach, budowanie sieci światłowodowych, wykopy w szczególności:
mini koparkami, koparkami łańcuchowymi, przewierty pod drogami,
przeciski pod drogami, usługi doradcze w zakresie budowy i rozbudowy sieci i urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i systemów komputerowych, 42 usługi projektowe w zakresie budowy
i rozbudowy sieci i urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych
i systemów komputerowych, pomiary geodezyjne.

(111) 298625
(220) 2016 08 23
(210) 460633
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 23
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE GIPSU, Warszawa, PL.
(540) POLSKI GIPS
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do gipsu, środki zlepiające do gipsu, spoiwa do gipsu, środki utwardzające do gipsu, polimery do użytku przy sporządzaniu gipsu, opóźniacze do użytku wraz z gipsem,
19 gips, płyty gipsowe, płytki gipsowe, tynk gipsowy, odlewy gipsowe, płyta gipsowo-kartonowa, gipsowe płyty ścienne, zaprawa murarska gipsowa, gips do odlewów, obudowy kominków z gipsu, płyty
z zaprawy gipsowej, płyty gipsowe do celów budowlanych, szybko
twardniejący gips do celów budowlanych, płyty gipsowo-kartonowe
odporne na powstawanie pleśni, niemetalowe narożniki ochronne
nakładane na płyty gipsowo-kartonowe jako materiały budowlane,
sucha zaprawa murarska, system suchej zabudowy na który skłądają
się płyty gipsowo-kartonowe, profile niemetalowe dla budownictwa, masy szpachlowe, gładzie, okładziny niemetalowe do użytku
w budownictwie, niememtalowe uchwyty osłon uszczelniających,
41 kształcenie praktyczne, prowadzenie warsztatów, usługi szkolenia zawodowego, nauczanie i szkolenia, udzielanie kursów szkolenia
zawodowego, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych.
(111) 298626
(220) 2016 08 23
(210) 460639
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 23
(732) EM & EM M. PIETRUCHA M. DEPTUŁA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) Mr. Fire
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 01.15.05, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.14
(510), (511) 11 zapalniczki i zapalarki.
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(111) 298627
(220) 2016 08 26
(151) 2017 04 25
(441) 2016 12 05
(732) MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) Maurisse
(540)

(210) 460793

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijaż, preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki
kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, preparaty
do makijażu, puder do makijażu, mleczko kosmetyczne, preparaty
do mycia, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne,
farby do włosów, 5 preparaty farmaceutyczne, intymne preparaty
nawilżające.
(111) 298628
(220) 2016 08 29
(210) 460842
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) NEXT LEVEL CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) just FAKE!
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.17.04
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki do kąpieli, aromatyczne olejki
eteryczne, aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów
[olejki eteryczne], aromaty do perfum, aromaty do żywności [olejki
eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków esencyjnych,
aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, aromaty do ciastek
[olejki eteryczne], olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, substancje aromatyczne do zapachów, 34 akcesoria do e-papierosów w szczególności: wkłady, liquidy, ustniki, uchwyty, filtry
do papierosów elektrycznych i elektronicznych, płynne aromaty
chemiczne, aromaty do tytoniu, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne, papierosy elektryczne,
płyny (liquidy) do wkładów (kartridży) elektronicznych lub eklektycznych papierosów, pudełka na papierosy elektroniczne, środki
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne
niż olejki eteryczne, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich,
35 usługi oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych,
hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach internetowych w drodze sprzedaży wysyłkowej oraz innymi kanałami sprzedaży elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznych:
papierosów elektronicznych, pudełek na papierosy elektroniczne,
waporyzatorów osobistych i papierosów elektronicznych oraz aromatów i płynów do nich, środków aromatyzujących do stosowania
w papierosach elektronicznych, innych niż olejki eteryczne, płynów
(liquidów) do wkładów (kartridży) elektronicznych lub elektrycznych
papierosów, akcesoriów do e-papierosów w szczególności: wkładów,
liquidów, ustników, uchwytów, filtrów do papierosów elektrycznych
i elektronicznych, płynnych aromatów chemicznych.
(111) 298629
(151) 2017 05 11

(220) 2016 08 30
(441) 2017 01 16

(210) 460907
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(732) M KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) HAIR M CLUB
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz przy pomocy Internetu kosmetyków, artykułów toaletowych, sprzętu fryzjerskiego,
urządzeń i artykułów służących do upiększania, prowadzenie akcji
promowania działań z zakresu fryzjerstwa i usług kosmetycznych,
upiększania ciała, wydawanie materiałów reklamowych w tym zakresie i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie zarządzania i pomocy
w zarządzaniu sieciami salonów fryzjerskich, kosmetycznych, spa, fitness, upiększających, centrów ochrony zdrowia i poprawiania urody,
usługi w zakresie pokazów, wystaw i targów organizowanych w celach
handlowych, usługi marketingowe i promocyjne, reklama za pomocą
dostępnych na rynku mediów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy
rekrutacja personelu, przedstawicielstwo handlowe firm zagranicznych w zakresie dystrybucji artykułów fryzjerskich, kosmetycznych,
toaletowych, sprzętu i akcesoriów: fryzjerskich, kosmetycznych, służących do upiększania, usługi w zakresie franchisingu, 41 usługi w zakresie: edukacji i kształcenia, poprawy kondycji fizycznej, rekreacji,
rozrywki, organizowania szkoleń i kursów, organizowanie pokazów
i wystaw w celach edukacyjnych, usługi w zakresie organizowania pokazów mody, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, artystycznych, plenerowych, organizowanie festiwali, koncertów, widowisk, prowadzenie akademii sztuki fryzjerskiej, publikowanie tekstów,
książek, materiałów edukacyjnych, publikacje online książek i periodyków, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo,
elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, 44 usługi
związane z prowadzeniem salonów: fryzjerskich, kosmetycznych, spa,
upiększających, centrów ochrony zdrowia i poprawiania urody, usługi
fizjoterapeutyczne, zabiegi pielęgnacyjne.
(111) 298630
(220) 2016 08 30
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) PERGRANSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GALERIA NAVIGATOR
(540)

(210) 460926

Kolor znaku: ciemnozielony, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 wynajem materiałów reklamowych, wynajem billboardów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych,
udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
promocja sprzedaży, marketing handlowy inny niż sprzedaż, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych,
promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, 36 wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa
lub wynajem budynków, wynajem lokali na cele biurowe, dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie nieruchomościami, 39 wynajem miejsc magazynowych, wynajem garaży i miejsc
parkingowych.
(111) 298631
(151) 2017 05 09

(220) 2016 08 30
(441) 2016 12 05

(210) 460928

Nr 11/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) SIEKIERSKA DOROTA BIO WÓJCIZNA,
Krościenko nad Dunajcem, PL.
(540) DOM DALEKO OD DOMU
(510), (511) 43 usługi hotelowe, informacja hotelowa, rezerwacje
hotelowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, biura zakwaterowania, usługi hoteli i moteli, rezerwacje miejsc w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele,
organizowanie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 298632
(220) 2016 08 30
(210) 460929
(151) 2017 05 09
(441) 2016 12 05
(732) SKOCZYLAS SŁAWOMIR S-PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE,
NADZORY TECHNICZNE, Rzeszów, PL.
(540) S-PROJEKT
(510), (511) 37 nadzór budowlany, nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad renowacją
budynków, nadzór nad wyburzaniem budynków, nadzór budowlany na miejscu, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad
robotami budowlanymi, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 42 usługi projektowania, usługi projektowania
architektonicznego, usługi opracowywania projektów technicznych,
usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowania obiektów biznesowych,
usługi w zakresie projektowania, usługi planowania [projektowania]
biur, usługi planowania [projektowania] szpitali, usługi planowania
[projektowania] klubów, usługi planowania [projektowania] pubów,
usługi planowania [projektowania] hoteli, usługi projektowania dotyczące architektury, usługi projektowa dotyczące nieruchomości
mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieruchomościami,
usługi w zakresie projektowania domów, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
konstrukcji, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania budynków biurowych, kontrola jakości ukończonych
budynków.
(111) 298633
(220) 2016 08 30
(210) 460932
(151) 2017 05 09
(441) 2016 12 05
(732) GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
GOSPODARSTWO OGRODNICZE T. MULARSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różanki, PL.
(540) T. MULARSKI GOSPODARSTWO OGRODNICZE
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, biały
(531) 05.07.03, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowania, torebki do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, etykiety nie z materiału tekstylnego, pudełka kartonowe lub papierowe.
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(111) 298634
(220) 2016 09 01
(210) 460989
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) MANNOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, PL.
(540) VIVANOL HIGH PERFORMANCE
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czerwony
(531) 29.01.13, 01.15.05, 27.05.01
(510), (511) 4 paliwo silnikowe, 35 usługa sprzedaży hurtowej i detalicznej paliwa silnikowego.
(111) 298635
(220) 2016 09 01
(210) 460990
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) MANNOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, PL.
(540) VIVANOL
(510), (511) 4 paliwo silnikowe, 35 usługa sprzedaży hurtowej i detalicznej paliwa silnikowego.
(111) 298636
(220) 2016 09 02
(210) 461045
(151) 2017 05 09
(441) 2016 12 05
(732) MARSZAŁEK I PARTNERZY-ADWOKACI SPÓŁKA
PARTNERSKA, Warszawa, PL.
(540) MARSZAŁEK & PARTNERZY
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.11.01, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, porady prawne
i zastępstwo procesowe, monitorowanie znaków towarowych .
(111) 298637
(220) 2016 09 02
(210) 461074
(151) 2017 05 09
(441) 2016 12 05
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) ING Konto Funduszowe SFIO
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 35 obsługiwanie baz danych dostępnych przez Internet,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie
danych w bazach komputerowych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart
kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje
bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych
przez Internet.
(111) 298638
(151) 2017 05 09

(220) 2016 09 04
(441) 2016 12 05

(210) 461078
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(732) UZDROWISKO RABKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rabka-Zdrój, PL.
(540) solankowe SPA
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, biały, błękitny, żółty, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony
(531) 01.15.15, 06.01.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki do celów kosmetycznych, kremy
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, odżywki
do włosów, kosmetyki, preparaty wzmacniające i pielęgnujące włosy i skórę, preparaty kosmetyczne do kąpieli, płyny, żele i emulsje
do kąpieli, płyny, mydła, mydła dezynfekujące, mydła toaletowe,
pasty na bazie mydeł, mydła płynne, emulsje do celów kosmetycznych i dezynfekcyjnych na bazie mydeł, 5 produkty farmaceutyczne,
maseczki wspomagające leczenie skóry, kremy wspomagające leczenie skóry, kosmetyki wspomagające leczenie skóry, żele i emulsje
do kąpieli wspomagające leczenie, mydła lecznicze, emulsje do celów leczniczych na bazie mydeł, sole do celów medycznych, sole
do kąpieli mineralnych do celów leczniczych, sole wód mineralnych
do celów leczniczych, ług leczniczy, szlam leczniczy.
(111) 298639
(220) 2016 09 05
(210) 461139
(151) 2017 05 09
(441) 2016 12 05
(732) POLMAX SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA, Świebodzin, PL.
(540) BIOPOWER
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 4 biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym
i do pieców grzewczych.
(111) 298640
(220) 2016 09 06
(210) 461170
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) Orange Brand Services Limited, Londyn, GB.
(540) ORANGE
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy do komunikacji i telekomunikacji, aparaty i przyrządy do komunikacji i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy
wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji,
wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty i przyrządy do nagrywania, transmisji, wzmacniania i reprodukcji dźwięku, obrazów, informacji lub zakodowanych danych, aparaty i urządzenia do sterowania
elektrycznego, testowania (innego niż testy in-vivo), sygnalizowania,
kontroli i nauczania, optyczne i elektrooptyczne aparaty i przyrządy,
serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt operacyjny
VPN (wirtualna sieć prywatna), sprzęt operacyjny WAN (rozległa sieć
komputerowa), sprzęt operacyjny LAN (lokalna sieć komputerowa),
sprzęt komputerowy, komputerowy sprzęt sieciowy, sprzęt komputerowy zapewniający bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci
komunikacyjnych, sprzęt do sieci Ethernet, aparaty, przyrządy i urządzenia do przetwarzania obrazu, aparaty fotograficzne, przyrządy,
urządzenia i sprzęt fotograficzny, rzutniki wideo, multimedialne rzutniki, skanery i czytniki do kodów kreskowych, sprzęt i przyrządy radiowe i telewizyjne, nadajniki i odbiorniki transmisji radiowej i telewizyjnej, aparaty umożliwiające dostęp do nadawanych lub
transmitowanych programów, hologramy, komputery, urządzenia
peryferyjne do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy i kable wszystkie będące magne-
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tycznymi nośnikami danych, obwody drukowane, karty magnetyczne czyste i z zapisem, karty danych (karty z danymi), karty pamięci,
karty elektroniczne (karty chipowe), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, karty do elektronicznej identyfikacji, karty telefoniczne, kredytowe karty telefoniczne, karty kredytowe, karty debetowe, karty do gier elektronicznych na telefon, dyski
CD-ROM, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do rejestrowania i magazynowania (czyste i z zapisem), CD z zapisem, pamięć USB, urządzenia do odtwarzania ściągalnych plików muzycznych, przenośne odtwarzacze
medialne, przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity do telekomunikacji i nadawania, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne, elektryczne kable i przewody, kable optyczne, kable
światłowodowe, druty rezystancyjne (oporowe), elektrody, urządzenia systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci
telefonicznych, łącznice telefoniczne, aparaty do wprowadzania, magazynowania, konwersji i przetwarzania sygnału telekomunikacyjnego, sprzęt telefoniczny, sprzęt do stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, głośnomówiących lub aktywowanych głosowo telefonów,
terminale multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania
i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale do elektronicznych transakcji, włączając elektroniczne płatności, aparaty do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy do przywoływania, przywoływanie radiowego i radiotelefoniczne, telefony,
telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, telefaks, przenośny
komputer osobisty (PDA), elektroniczne notatniki, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne podręczne urządzenia do bezprzewodowego odbioru, magazynowania i/lub transmisji danych i elektronicznych płatności, mobilne elektroniczne urządzenia umożliwiające
użytkownikowi śledzenie lub zarządzanie osobistymi informacjami,
aparaty do monitorowania domowego lub przemysłowego zużycia
energii elektrycznej, gazu, ogrzewania i wody, elektryczne i elektroniczne aparaty i urządzenia do użytku w lub w związku z produkcją lub
dystrybucją energii, gazu, wody, elektryczności lub telekomunikacji,
aparaty służące do zdalnej kontroli elektryczności, gazu, ogrzewania,
wody i dostaw energii, aparaty, urządzenia i systemy do nawigacji
satelitarnej, akcesoria do telefonów i zestawów słuchawkowych
do telefonów, łączniki przeznaczone do użytku wraz z telefonami,
ładowarki baterii do użytku z telefonami, pulpity lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem umożliwiające używanie telefonów komórkowych w samochodach, bez użycia rąk, uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące
dla słuchawek telefonicznych i innych mobilnych elektronicznych
urządzeń, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania lub przenoszenia telefonów przenośnych oraz wyposażenia
i akcesoriów telefonicznych, paski do telefonów komórkowych,
skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikro procesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne systemy globalnego pozycjonowania, elektroniczne aparaty
i przyrządy do nawigacji, śledzenia i pozycjonowania, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), radiowe aparaty i przyrządy, filmy wideo, audiowizualne aparaty i przyrządy, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny
zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami i audiowizualnymi aparatami, kartridże do gier komputerowych, części
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, system operacyjny
do wirtualnej sieci prywatnej (VPN), system operacyjny do rozległych sieci komputerowych (WAN), system operacyjny do lokalnych
sieci komputerowych (LAN), systemy operacyjne do USB, systemy
komputerowe dostarczane za pomocą Internetu, systemy komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, rejestratorami, monitorami i elektronicznymi urządzeniami
i komputerami centralnymi, oprogramowanie komputerowe
do chmur obliczeniowych, programy do systemów obsługi sieci,
komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe zapewniające bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do zapory sieciowej, oprogramowanie zapewniające
bezpieczeństwo poczty elektronicznej, dzwonki do telefonów komórkowych dostępne do pobrania, elektroniczne publikacje (do pobrania) dostępne on-line z komputerowych baz danych lub w Internecie, oprogramowanie komputerowe i aparaty telekomunikacyjne
(w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi i Internetem, oprogramowanie komputerowe umożli-
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wiające usługi telekonferencji, wideokonferencji i wideofonii, oprogramowanie
komputerowe
umożliwiające
wyszukiwanie
i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych, serwisów telekomunikacyjnych, sieci
komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeń, oprogramowanie
komputerowe do używania w lub w związku z produkcją energii lub
elektryczności, zaopatrywaniem i dystrybucją gazu i wody, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier komputerowych, oprogramowanie do gier opartych
na wirtualnej rzeczywistości, pliki muzyczne do pobrania, zdjęcia,
obrazy, grafiki, pliki z obrazami, krótkie pliki dźwiękowe, filmy, wideo,
audiowizualne programy (do pobrania) udostępnione on-line lub
z baz komputerowych lub w Internecie lub na stronach internetowych, oprogramowanie komputerowe do używania w zdalnym monitoringu, oprogramowanie do nawigacji GPS, inteligentne zegarki
(smart watches), przenośne urządzenia mobilne, przenośne komputery, przenośne elektroniczne nadajniki i odbiorniki danych, opaski,
które przekazują dane do palmtopów, smartfonów, tabletów i komputerów osobistych za pośrednictwem stron internetowych i innych
komputerowych i elektronicznych sieci komunikacyjnych, telefony
i smartfony w postaci zegarków, telefony i smartfony w postaci zegarków, telefony i smartfony w postaci opasek, telefony i smartfony
w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego
elementu biżuterii, komputery w postaci zegarków, komputery
w postaci opaski, komputery w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zegarka lub opaski, urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zawieszki, naszyjnika,
pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii wyłączając
urządzenia przeznaczone do celów medycznych, części i osprzęt
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 14 biżuteria i wyroby
jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary,
zegarki, zegarki z wbudowanym pagerem, zegarki i/lub opaski zawierające czujniki, zegarki, opaski i bransoletki, które przekazują
dane do palmtopów, smartfonów, tabletów i komputerów osobistych za pośrednictwem stron internetowych i innych komputerowych i elektronicznych sieci komunikacyjnych, zawieszka, naszyjnik,
pierścionek, kolczyk i/lub inne elementy biżuterii, które przekazują
dane do palmtopów, smartfonów, tabletów i komputerów osobistych za pośrednictwem stron internetowych i innych komputerowych i elektronicznych sieci komunikacyjnych, zegarki z wbudowanym smartfonem, zegarki z funkcją komunikacji na odległość, zegarki
z wbudowaną funkcją obliczeniową, zawieszka, naszyjnik, pierścionek, kolczyk i/lub inne elementy biżuterii z funkcją telekomunikacyjną na odległość i/lub funkcją obliczeniową, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 35 usługi reklamowe, usługi
promocyjne, promowanie działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania firmami, usługi w zakresie administrowania firmami,
organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne dotyczące zarządzania call-center, usługi zaopatrzenia dla
osób trzecich, usługi konsultacyjne dotyczące zaopatrywania w towary i usługi, usługi pozyskiwania kontraktów na zakup i sprzedaż
towarów i usług dla osób trzecich, usługi outsourcingowe (wsparcie
biznesowe), doradztwo dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu w przypadku katastrof gospodarczych, udzielanie wskazówek
w zakresie działalności gospodarczej, działalność polegająca na zakładaniu przedsiębiorstw, usługi konsultacji i doradztwa biznesowego związane z zarządzaniem w działalności gospodarczej, rozwojem
firm i rozwojem produktów, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, badania i ekspertyzy dotyczące biznesu, usługi w zakresie prognoz gospodarczych, usługi odczytywania liczników gazu
i wody, gromadzenia i przesyłania oraz kompilacji danych uzyskanych przy świadczeniu tych usług, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą w dziedzinach ochrony środowiska, nowych energii, ochrony bogactwa naturalnego, zmniejszenia użycia
węgla i zrównoważonego rozwoju, badania rynkowe w dziedzinach
ochrony środowiska, nowych energii, ochrony bogactwa naturalnego i zrównoważonego rozwoju, usługi konsultacyjne i informacyjne
w zakresie kosztów urządzeń elektrycznych, gazowych, energetycznych i ich eksploatacji, oferowanie usług gospodarczych, biurowych
i sekretaryjnych, usługi informacyjne dotyczące wiadomości i bieżących zagadnień biznesowych, badania rynkowe, analizy rynkowe,
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usługi gromadzenia danych badań rynkowych i analizy, badania rynkowe i studium marketingowe, organizowanie i prowadzenie wystaw dla celów biznesowych, gromadzenie na rzecz osób trzecich
telekomunikacyjnych, komputerowych, elektronicznych i elektrycznych towarów, części, osprzętu i akcesoriów dla wyżej wymienionych
towarów, kart danych, urządzeń zabezpieczających i sprzętu, ubrań,
obuwia, nakryć głowy, akcesoriów modowych, tekstyliów, bielizny
pościelowej, bagaży i toreb, materiałów drukowanych i piśmienniczych, zabawek, gier i sprzętu sportowego, biżuterii, przyrządów zegarmistrzowskich, umożliwiających konsumentom obejrzenie i zakup tych towarów, gromadzenie na rzecz osób trzecich różnych
sprzętów gospodarstwa domowego, mebli i wyposażenia, kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała, produktów aptecznych, środków czystości, sprzętu medycznego, żywności dla ludzi i produktów
spożywczych, napojów, umożliwiających konsumentom obejrzenie
i zakup tych towarów, pośrednictwo handlowe w zakresie energetyki, organizowanie aukcji internetowych, usługi administracji sprzedaży za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe mające na celu
promowanie handlu elektronicznego, dostarczanie informacji i porad w sprawie dostaw i promowania towarów oraz doboru i prezentacji towarów, dostarczanie informacji i doradztwo potencjalnym
nabywcom towarów i dóbr, kompilacja i transkrypcja danych, tworzenie ogłoszeń reklamowych do wykorzystywania jako strony internetowe, produkcja filmów reklamowych, zapewnianie przestrzeni
na stronach internetowych w celu reklamy towarów i usług, usługi
w zakresie przetwarzania danych, usługi telemarketingowe, usługi
w zakresie odbierania telefonów i obsługi wiadomości, prowadzenie
centrów obsługi telefonicznej (call-center), zarządzanie zdalnymi
centrami monitoringu, zarządzanie danymi i elektroniczne usługi inwentaryzacyjne, usługi weryfikacji przetwarzanych danych w dziedzinie transportu, odprawy podróżnych przed odlotem, rezerwacji
podróży, sprzedaży biletów podróżnych, sprzedaży biletów na imprezy sportowe i kulturalne, usługi weryfikacji biletów, kuponów,
voucherów (talonów), zniżek, programów lojalnościowych, kart podarunkowych, bonów upominkowych, zapewnianie dostępu on-line
do wystaw i usług wystawienniczych w celach handlowych lub reklamowych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące
wszystkich wyżej wymienionych, 36 usługi finansowe, usługi i transakcje bankowe, ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność
monetarna, ubezpieczanie i finansowanie aparatury, systemów i instalacji telekomunikacyjnych, zapewnianie środków i świadczenie
usług związanych z kartami kredytowymi, świadczenie usług w zakresie elektronicznego przelewu środków finansowych i obsługa
transakcji online, przetwarzanie płatności za zakup towarów i usług
za pośrednictwem elektronicznej sieci łącznościowej, zautomatyzowane usługi płatnicze, elektroniczna bankowość poprzez globalną
sieć komputerową (bankowość internetowa), elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
elektroniczny transfer funduszy za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowych i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi gwarancji płatności dokonywanych za pomocą przekazów pieniężnych, obsługa
płatności, elektroniczny przelew walut, usługi płatności bezdotykowych, usługi zarządzania inwestycjami i funduszami, administrowanie funduszami i inwestycjami, skomputeryzowane usługi finansowe, świadczenie usług w zakresie wyceny online, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami oraz informacja i doradztwo w tym zakresie, udzielanie informacji finansowych, notowania giełdowe, usługi informacyjne dotyczące akcji i udziałów, pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, pozyskiwanie funduszy, zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługa gromadzenia funduszy na cele charytatywne
za pomocą imprez rozrywkowych, sponsorowanie finansowe, usługi
dyskontowe, usługi informacyjne i doradcze dotyczące ubezpieczeń,
spraw finansowych, spraw monetarnych, bankowości domowej i internetowej, informacji w zakresie akcji i udziałów, maklerstwa w zakresie akcji i obligacji, świadczone online z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi doradcze, konsultingowe i informacyjne,
dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łącznościowe, usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, usługi faksowe, usługi teletekstowe, usługi zbierania
i transmisji wiadomości, radiowych usług przywoławczych, przekierowywania połączeń, automatycznej sekretarki, informacji telefonicznej oraz poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie i odbiór
dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, usługi w zakresie do-
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starczania wiadomości drogą elektroniczną, usługi informacyjne
w trybie on-line dotyczące telekomunikacji, usługi wymiany danych,
przekazywanie danych drogą telekomunikacyjną, transmisja plików
cyfrowych, usługi łączności satelitarnej, usługi nadawania, nadawanie lub transmitowanie programów radiowych lub telewizyjnych, filmów i interaktywnych gier, usługi w zakresie wideotekstu, teletekstu
i przeglądania danych, nadawanie, transmisja i dostarczanie treści
multimedialnych i gier elektronicznych przez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi wideokonferencyjne, usługi wideotelofoniczne,
przesyłanie informacji (w tym stron internetowych), programów
komputerowych i innych danych, dzierżawa czasu dostępu do serwerów z bazami danych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych na telefoniczne numery awaryjne, hotlines, infolinie lub call-center, usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych numerów
awaryjnych, hotlines, infolinii i call-center, zapewnianie dostępu
do Internetu, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, usługi dostępu do Internetu, zapewnianie
dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania informacji, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych, wynajem czasu dostępu do biuletynów komputerowych i tablic ogłoszeń oraz do sieci komputerowych, usługi świadczone przez
dostawców Internetu, udostępnianie i obsługa konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych i chatroomów, umożliwianie dostępu
do witryn internetowych z muzyką cyfrową, zapewnianie dostępu
do stron MP3 w Internecie, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą
telekomunikacji, zapewnienie dostępu do telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci dla innych operatorów i osób trzecich, wynajem telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci innym operatorom i osobom
trzecim, usługi dostępu do telekomunikacji, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości i obrazów, komunikacja za pośrednictwem komputera, transmisja i dystrybucja danych audiowizualnych
obrazów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, zapewnianie tymczasowego dostępu do Internetu osobom
trzecim, elektroniczna transmisja danych dotyczących płatności
elektronicznych przez globalną sieć komputerową, usługi agencji
prasowych, transmisja wiadomości i aktualności, kompilacja książek
teleadresowych w celu publikacji w Internecie, wypożyczanie, leasing, wynajem aparatów, instrumentów, instalacji i elementów
do użytku przy świadczeniu wymienionych wyżej usług, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wymienionych wyżej usług, 41 zapewnianie dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych
oraz kulturalnych, 42 usługi naukowe i technologiczne oraz badania
i projektowanie z nimi związane, usługi laboratoriów badawczych,
zarządzanie projektami dotyczącymi badań technicznych, projektowania i opracowywania, prace badawczo-rozwojowe i projektowe
w zakresie produktów, badania techniczne, usługi badania, projektowania i opracowywania dotyczące komputerów, programów komputerowych, systemów komputerowych, rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, gier komputerowych, oprogramowań
do wirtualnej rzeczywistości, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi, skomputeryzowanych systemów przetwarzania
informacji, usług komunikacyjnych, rozwiązań komunikacyjnych,
aplikacji komunikacyjnych, systemów komunikacyjnych i interfejsów
sieciowych oraz świadczenie doradztwa technicznego, informacyjnego i porad dotyczących powyższych usług, projektowanie i rozwój
oprogramowania operacyjnego dla sieci i serwerów komputerowych, projektowanie i rozwój oprogramowania operacyjnego dla
sieci łączących komputery w chmurę obliczeniową, techniczne projektowanie i planowanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie
i rozwój programów bezpieczeństwa Internetu, projektowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, badania
techniczne, badania przemysłowe, przygotowanie technicznych raportów i badań, usługi komputerowe, usługi związane z chmurą obliczeniową, usługi w chmurze obliczeniowej, usługi przechowywania
danych elektronicznych, projektowanie sprzętu komputerowego,
projektowanie oprogramowania wbudowanego komputerowego
(firmware), oprogramowania komputerowego i programów komputerowych, usługi programowania komputerowego, przygotowanie
i dostarczanie informacji w związku z komputerami i wyposażeniem
sieci komputerowych, porady techniczne i doradztwo w zakresie
technologii informacji i telekomunikacji, doradztwo w zakresie sieci
i usług chmur obliczeniowych, doradztwo techniczne dotyczące
aplikacji i używania oprogramowania komputerowego, doradztwo
i usługi informacyjne w zakresie integracji systemów komputero-
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wych, technologii informacji, technologii informacyjnej architektury
i infrastruktury, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych,
systemów telekomunikacyjnych i sprzętu telekomunikacyjnego,
usługi zarządzania komputerami, wsparcie operacyjne dla sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci transmisji danych,
usługi komputerowe on-line, usługi programowania on-line, programowanie internetowych programów bezpieczeństwa, wypożyczanie komputerów, projektowanie, rysowanie i tworzenie tekstów
na zlecenie w celu kompilacji witryn internetowych, usługi tworzenia
obrazów wirtualnych i interaktywnych, tworzenie, obsługa i utrzymanie baz danych i sieci wewnętrznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych, tworzenie, utrzymanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, hosting baz danych, blogów, portali, hosting platform w Internecie, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, hosting miejsc pamięci w Internecie,
hosting i wypożyczanie miejsc pamięci dla stron internetowych, hosting platform handlu elektronicznego w Internecie, hosting multimedialnych i interaktywnych aplikacji, hosting oprogramowania
do użytku w zarządzaniu biblioteką, hosting oprogramowania on-line dla przeprowadzania interaktywnych dyskusji, hosting urządzeń
internetowych dla osób trzecich, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting serwerów, obsługa i udostępnianie wyszukiwarek, instalacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego, czasowe udostępnianie aplikacji on-line, narzędzi
programowych i nieściągalnych oprogramowań on-line dla sieci
komputerowych i serwerów, wynajem systemów operacyjnych
w celu umożliwienia dostępu i używania sieci chmur obliczeniowych,
wynajem systemów operacyjnych do sieci komputerowych i serwerów, wynajem serwerów WWW, wynajem oprogramowania gier
komputerowych, czasowe udostępnianie nieściągalnych oprogramowań on-line umożliwiających dostęp i używanie sieci chmur obliczeniowych, czasowe udostępnianie Internetowych programów
bezpieczeństwa, dzierżawa miejsc pamięci na serwerach w celu hostingu elektronicznych tablic ogłoszeń, monitorowanie systemów
komputerowych przez zdalny dostęp, usługi bezpieczeństwa komputerowego zapobiegające nielegalnym dostępom do sieci, zarządzanie projektami IT, konfiguracja sieci komputerowych używających oprogramowania, usługi w zakresie integracji systemów
komputerowych, zarządzanie projektami komputerowymi w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, administrowanie serwera, doradztwo w zakresie zużycia energii, prądu, gazu i wody, zarządzanie w zakresie energii, w tym jej wydajności i konserwacji,
przeprowadzanie badań i ocen dotyczących ochrony środowiska,
surowców naturalnych i zrównoważonej produkcji energii, usługi
techniczne w zakresie gromadzenia informacji ze zdalnych kalkulatorów zużycia energii, usługi doradcze i informacyjne dotyczące zużycia prądu, gazu, energii, ciepła wody, przewidywanie pogody, usługi
informacji o pogodzie, usługi projektowania wnętrz, informacja
i usługi doradcze dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług.

(111) 298641
(220) 2016 09 09
(210) 461286
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) ZWIĄZEK ZAWODOWY JEDNOŚĆ, Ornontowice, PL.
(540) Związek Zawodowy Jedność
(510), (511) 41 organizowanie kursów instruktażowych dla członków
związku zawodowego, organizowanie spotkań integracyjnych dla
członków związku zawodowego, organizowanie zajęć sportowych
dla członków związku zawodowego, organizowanie spotkań integracyjnych dla członków związku zawodowego, organizowanie kursów
szkoleniowych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
kursów, seminariów, konferencji oraz mityngów dotyczących prawa
pracy, 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, doradztwo prawne zwłaszcza dotyczące ochrony miejsc pracy, ochrony
warunków pracy i płacy, opiniowanie dokumentów prawnych, mediacja [usługi prawne], usługi wsparcia prawnego, porady prawne
i zastępstwo procesowe, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi.
(111) 298642
(151) 2017 04 28

(220) 2016 09 09
(441) 2017 01 09

(210) 461287
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(732) CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI, Gdynia, PL.
(540) Centrum Nauki Experyment
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów dydaktycznych i ich części, eksponaty o charakterze naukowo-dydaktycznym, eksponaty sterowane komputerowo, zestawy naukowe
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, sportowe symulatory
treningowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, publikacje
elektroniczne, 16 publikacje drukowane, edukacyjne, promocyjne,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, materiały do modelowania, do rysowania, nalepki, foldery, zakładki do książek, bloczki do pisania, plakaty, albumy,
broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, komiksy, książki,
poradniki, 28 gry i zabawki, gry i zabawki edukacyjne, sprzęt, przyrządy, artykuły sportowe i treningowe, 41 usługi w zakresie edukacji
i nauczania, doradztwo i informacja w zakresie edukacji i nauczania,
organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów edukacyjnych,
konferencji, organizowanie i prowadzenie wystaw edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie przyjęć, koncertów, spektakli, konkursów, loterii, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego.
(111) 298643
(220) 2016 09 09
(210) 461295
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, CH.
(540) HEETS FROM MARLBORO EXPERIENCE OF HEATED TOBACCO
Unique experience once changed to HEETS completely. STOP
BURNING-HEET
(540)

(531) 19.03.09, 19.03.25, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 baterie do papierosów elektrycznych, baterie do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia
tytoniu, ładowarki do urządzeń elektronicznych stosowanych
do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki USB do urządzeń
elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu,
ładowarki samochodowe do papierosów elektronicznych, ładowarki samochodowe do urządzeń stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki baterii do papierosów elektronicznych,
11 elektroniczne aparaty wyparne z wyjątkiem papierosów elektronicznych, urządzenia do podgrzewania płynów, urządzenia do wytwarzania pary, 34 elektrycznie zasilane odparowywacze do papierosów elektronicznych oraz elektronicznych przyrządów do palenia
tytoniu, tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym,
wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka,
papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu nie do celów medycznych,
przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice
nie z metali szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla
palaczy tytoniu, zapałki, laseczki tytoniowe, grzane wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów oraz tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających
nikotynę w celu ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania w papierosach elektronicznych, urządzenia elektroniczne
do palenia tytoniu, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne
do stosowania jako zamiennik dla papierosów tradycyjnych, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozoli nikotynowych, urządzenia
do ustnego odparowywania tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz
substytutów tytoniu, przybory dla palaczy papierosów elektronicznych, części i akcesoria do wymienionych towarów zawarte w klasie
34, urządzenia do wygaszania podgrzewanych papierosów i cygar
oraz podgrzewanych laseczek tytoniowych, wymienialne ładunki
do papierosów elektronicznych.
(111) 298644
(151) 2017 05 16

(220) 2016 09 09
(441) 2017 01 30

(210) 461298
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(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, LONDYN, GB.
(540) VIRGIN CONNECT
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, elektryczne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, przyrządy i urządzenia do odtwarzania dźwięku i/
lub wideo i/lub transmisji informacji dźwiękowej i/lub wideo oraz
obrazów, przyrządy i urządzenia radiowe i telewizyjne, wszystkie
do odbioru i transmisji, anteny, taśmy magnetyczne, magnetyczne
nośniki danych, płyty kompaktowe, kasety, kartridże, dyski wideo,
nagrania dźwiękowe i/lub nagrania wideo, media do nagrań akustycznych i/lub wideo, gry wideo, stojaki i pojemniki, dostosowane
do przechowywania nagrań lub taśm, naświetlone filmy kinematograficzne i fotograficzne, przezrocza [fotografia], kalkulatory, gry
elektroniczne, odtwarzacze mp3, elektroniczne urządzenia rozrywkowe, oprogramowanie komputerowe, sprzęt komputerowy, oprogramowanie sprzętowe do komputerów, nagrane nośniki do zapisu
danych dla komputerów, gry komputerowe, urządzenia i przyrządy
rozrywkowe uruchamiane na monety, płyty CD-ROM, urządzenia
i przyrządy, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, soczewki [szkła], szkła kontaktowe, odzież ochronna chroniąca przed
wypadkami lub urazami, baterie, ładowarki do baterii, urządzenia
i przyrządy elektryczne lub elektroniczne wszystkie do przetwarzania, rejestracji, przechowywania, przesyłania, odbioru, wyświetlania
i/lub wydruku danych, urządzenia i przyrządy elektryczne lub elektroniczne, wszystkie do zarządzania i/lub analizy działania sieci i obwodów dla telekomunikacji i do przesyłania danych, urządzenia
i przyrządy elektryczne lub elektroniczne, wszystkie do przesyłania,
wyświetlania, odbierania, przechowywania i szukania informacji
elektronicznych, urządzenia i przyrządy elektryczne lub elektroniczne, wszystkie do automatycznych sekretarek i/Iub przydzielania dostępu do usług telefonicznych, urządzenia, instrumenty, obwody
i komponenty elektryczne i elektroniczne, wszystkie do użytku
z komputerami, urządzeniami do przetwarzania danych i/lub w sieciach i/lub instalacjach komunikacyjnych, sprzęt fotograficzny, kinematograficzny lub wideo, połączone telefony, gry, odtwarzacze mp3
i sprzęt fotograficzny, lornetki, aparaty fotograficzne, kamery, komputery, drukarki komputerowe, klawiatury komputerowe, sprzęt peryferyjny do komputerów, aparatura i narzędzia telekomunikacyjne,
futerały na telefony i telefony komórkowe, pagery, telefony, telefony
komórkowe, słuchawki [zakładane na głowę], modemy, fotokopiarki,
alarmy, urządzenia do gaszenia ognia, części i wyposażenie do tych
produktów, dźwięk, tekst i/lub grafika dostarczane w postaci elektronicznej, informacje w postaci elektronicznej, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, biura pośrednictwa pracy, rekrutacja
personelu, agencje informacji handlowej, udostępnianie informacji
na temat działalności gospodarczej, kompilacja informacji do komputerowych baz danych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
księgowość, badania rynkowe, badania opinii publicznej, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi konsultingowe w zakresie zarządzania,
fotokopiowanie, usługi w zakresie reklamy, transkrypcja wiadomości
[prace biurowe], promocja sprzedaży dla osób trzecich, obróbka tekstów, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, szukanie danych,
usługi gromadzenia na rzecz osób trzecich taśm, nagrań, płyt kompaktowych, nagrań wideo, płyt DVD, urządzeń i przyrządów, wszystkie do nagrywania, odtwarzania i/lub przesyłania dźwięku, lub informacji wideo, nagrań wideo, płyt CD-ROM, gier wideo, urządzeń
i przyrządów telefonicznych, sprzętu telekomunikacyjnego, telefonów komórkowych, akcesoriów do telefonów komórkowych, wyposażenia fotograficznego, urządzeń kinematograficznych, urządzeń
do przetwarzania danych i komputerów, oprogramowania komputerowego, urządzeń radiowych i telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i/
lub wideo, gier elektronicznych, elektronicznych urządzeń rozrywkowych, gier komputerowych, taśm, futerałów, toreb, podręcznych toreb podróżnych, pokrowców i pojemników wszystkich dostosowanych do przenoszenia i przechowywania któregokolwiek z wyżej
wymienionych towarów, części i osprzętu do uprzednio wymienionych towarów, biżuterii, zegarków i breloczków do kluczy, druków,
zdjęć, afiszy, kalendarzy, czasopism, publikacji, kubków, odzieży,
obuwia i nakryć głowy, ręcznych gier wideo i komputerowych oraz
wypchanych zabawek, umożliwiając klientom dogodne oglądanie
i nabywanie tych towarów w sklepach stacjonarnych i/lub przez stro-
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ny internetowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi
ubezpieczeniowe w zakresie telefonów komórkowych, usługi pozyskiwania finansów i sponsorów dla telewizji i filmu, usługi finansowe
dotyczące finansowania transmitowania programów, usługi finansowe związane z udzielaniem subwencji na emisję, program telewizyjny i produkcję filmów poprzez reklamowanie na antenie, sponsorowanie programów, sprzedaż treści programów, sprzedaż towarów,
opłaty abonamentowe, informacje finansowe i doradztwo w zakresie taryf, informacje i porady związane z finansami i ubezpieczeniem,
usługi płatności finansowych, obsługa płatności, usługi w zakresie
elektronicznych płatności, zautomatyzowane usługi płatnicze, agencje zajmujące się pobieraniem płatności, przetwarzanie transakcji
płatniczych za pośrednictwem Internetu, przelewy pieniężne, transfer elektroniczny środków pieniężnych, usługi w zakresie regulowania rachunków, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług, usługi
informacyjne i doradztwo dotyczące wyżej wymienionych usług
świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub przez Internet,
usługi informacyjne i doradcze w odniesieniu do wyżej wymienionych usług świadczone przez sieć telekomunikacyjną, 38 usługi telekomunikacyjne, nadawanie programów, usługi w zakresie transmisji
telewizyjnych i radiowych, przekaz satelitarny, usługi telekomunikacyjne, transmisja głosu, danych, obrazów, audio, wideo i informacji
za pośrednictwem telefonii, telewizji, radia lub Internetu, przesyłanie
faksów, usługi w zakresie łączności osobistej, usługi przywoławcze,
poczta elektroniczna, usługi transmisyjne, usługi dotyczące transmisji lub nadawania wiadomości, muzyki, informacji lub obrazów za pośrednictwem telefonu, telewizora, radia, satelity lub Internetu, przesyłanie informacji, usługi telekonferencyjne, świadczenie usług
informacyjnych, telekomunikacyjnych i nadawania programów, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, agencje
informacyjne, komunikacja poprzez terminale komputerowe, telefoniczne sieci światłowodowe lub inne media, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, 41 nauczanie, świadczenie usług szkoleniowych,
usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, realizacja przedstawień teatralnych, usługi w zakresie realizacji telewizyjnej, usługi
w zakresie realizacji radiowej, świadczenie akademickich usług mentorskich, nauczania i szkolenia, organizowanie imprez sportowych
i zajęć rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie książek
elektronicznych, publikacja gier i gier elektronicznych, wypożyczanie sprzętu audio, kamer wideo, aparatów fotograficznych, sprzętu
fotograficznego, kamer, aparatów oświetleniowych, filmów lub nagrań dźwiękowych, usługi reporterskie, usługi biblioteczne, informacja na temat zajęć edukacyjnych, rozrywkowych, sportowych oraz
kulturalnych, wystawianie spektakli na żywo, usługi studia nagrań,
obsługa salonów gier, realizacja filmów kinematograficznych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie zawodów, 42 Usługi naukowe i techniczne oraz badania i projektowanie w tym zakresie, usługi analiz i badań przemysłowych, projektowanie i rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów i usługi projektowania
komputerowego, prognozowanie pogody, prowadzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie szaty graficznej,
wszystkie ujęte w klasie 42, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie usług naukowych i technicznych oraz badań i projektowania w tym zakresie, usług analiz i badań przemysłowych, projektowania i rozwoju sprzętu i oprogramowania komputerowego,
programowania komputerowego i usług projektowania komputerowego, prognozowania pogody, prowadzenia witryn internetowych
dla osób trzecich, projektowania szaty graficznej, wszystkich ujętych
w klasie 42, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące usług naukowych i technicznych oraz badań i projektowania w tym zakresie,
usług analiz i badań przemysłowych, projektowania i rozwoju sprzętu i oprogramowania komputerowego, programowania komputerowego i usług projektowania komputerowego, prognozowania pogody, prowadzenia witryn internetowych dla osób trzecich,
projektowania szaty graficznej, wszystkich ujętych w klasie 42, wyżej
wymienione usługi świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub przez Internet, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
usług naukowych i technicznych oraz badań i projektowania w tym
zakresie, usług analiz i badań przemysłowych, projektowania i rozwoju sprzętu i oprogramowania komputerowego, programowania
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komputerowego i usług projektowania komputerowego, prognozowania pogody, prowadzenia witryn internetowych dla osób trzecich,
projektowania szaty graficznej, wszystkich ujętych w klasie 42,wyżej
wymienione usługi, świadczone przez sieć telekomunikacyjną .

(111) 298645
(220) 2016 09 13
(210) 461393
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) SATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stary Sącz, PL.
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 04.05.03
(510), (511) 25 czapki, kapelusze, berety, kominiarki i inne nakrycia
głowy, daszki do czapek, daszki przeciwsłoneczne na czoło, chusty,
mantyle, turbany, woalki, opaski na głowę, nauszniki, szaliki, rękawiczki, stroje na maskaradę, ubiory wierzchnie, bielizna, ubiory sportowe, stroje plażowe, obuwie.
(111) 298646
(220) 2016 09 15
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 23
(732) RUNPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubasz, PL.
(540) R
(540)

(210) 461500

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do portali internetowych i aplikacji mobilnych umożliwiających komunikowanie się, zapewnianie
dostępu do portali internetowych o tematyce sportowej, zapewnianie
dostępu do portali społecznościowych o tematyce sportowej, 41 organizacja imprez sportowych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez masowych, organizacja biegów, zawodów triathlonowych, organizacja zawodów innych niż sportowe, organizowanie
koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie imprez przy pomocy Internetu, wypożyczanie
i wynajem sprzętu sportowego, wypożyczanie i wynajem sprzętu
do użytku na imprezach masowych, wypożyczanie i wynajem sprzętu
audio i wideo, wypożyczanie i wynajem sprzętu do oświetlenia sceny,
wypożyczanie i wynajem rzutników, wypożyczanie i wynajem sprzętu
do pomiaru czasu na zawodach, wypożyczanie i wynajem systemów
i czytników wejścia/wyjścia na imprezy, wypożyczanie i wynajem
płotków do grodzenia terenu na imprezach masowych, wypożyczanie
i wynajem czujników i bramek dla sportowców, konkursy muzyczne
i plastyczne, 42 usługi techniczne związane z prowadzeniem portali
internetowych i korzystaniem z aplikacji mobilnych, usługi techniczne
związane z prowadzeniem portali internetowych o tematyce sportowej, usługi techniczne związane z prowadzeniem portali społecznościowych o tematyce sportowej .
(111) 298647
(220) 2016 09 15
(210) 461501
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 23
(732) RUNPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubasz, PL.
(540) RUNPORT
(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do portali internetowych i aplikacji mobilnych umożliwiających komunikowanie się, zapewnianie
dostępu do portali internetowych o tematyce sportowej, zapewnianie
dostępu do portali społecznościowych o tematyce sportowej, 41 organizacja imprez sportowych, organizacja imprez rozrywkowych, or-
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ganizacja imprez masowych, organizacja biegów, zawodów triathlonowych, organizacja zawodów innych niż sportowe, organizowanie
koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie imprez przy pomocy Internetu, wypożyczanie
i wynajem sprzętu sportowego, wypożyczanie i wynajem sprzętu
do użytku na imprezach masowych, wypożyczanie i wynajem sprzętu
audio i wideo, wypożyczanie i wynajem sprzętu do oświetlenia sceny,
wypożyczanie i wynajem rzutników, wypożyczanie i wynajem sprzętu
do pomiaru czasu na zawodach, wypożyczanie i wynajem systemów
i czytników wejścia/wyjścia na imprezy, wypożyczanie i wynajem
płotków do grodzenia terenu na imprezach masowych, wypożyczanie
i wynajem czujników i bramek dla sportowców, konkursy muzyczne
i plastyczne, 42 usługi techniczne związane z prowadzeniem portali
internetowych i korzystaniem z aplikacji mobilnych, usługi techniczne
związane z prowadzeniem portali internetowych o tematyce sportowej, usługi techniczne związane z prowadzeniem portali społecznościowych o tematyce sportowej .

(111) 298648
(220) 2016 09 16
(210) 461601
(151) 2017 05 26
(441) 2017 02 06
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PLAY KINO
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, nagrane programy
telewizyjne, nagrane filmy, nagrane audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD,
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, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania
i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego,
kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu
na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów
telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety,
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry
do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, telefoniczne urządzenia nadawcze, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo
i obrazy do pobrania, oprogramowania dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej,
systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu
audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych
i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramo-
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wanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania
i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, nadajniki i odbiorniki telewizji mobilnej,
telewizji rozsiewczej naziemnej, telewizji internetowej, w tym naziemnej, satelitarnej, kablowej, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem
Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line
w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla
sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków
i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty
DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy
komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym,
w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, 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, urządzenia
służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania
sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu
na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów
telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety,
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry
do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania,
oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów,
oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania
treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia
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do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo,
DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, nadajniki
i odbiorniki telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, telewizji internetowej, w tym naziemnej, satelitarnej, kablowej, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, 38 łączność telefoniczna, usługi telefoniczne, usługi telekomunikacyjne,
usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej,
usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe,
usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu
Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi
przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu,
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego,
przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu
dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi
komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być
nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu do stron
WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału
cyfrowego i analogowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji
od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi
sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację
z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej,
transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting),
usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone
online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi
nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi
wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych
i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo
na żądanie, wideotransmisja, transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informa-
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cyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych
usług, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, telewizyjne programy rozrywkowe, wypożyczanie filmów
kinowych, fotografie, usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże dotyczące obsługi oprogramowania komputerowego, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez
karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, publikowanie
książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie,
rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce,
widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier,
wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie
napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji,
inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi
szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, usługi rozrywkowe
i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych,
audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych,
reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów,
dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym
przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików dostępnych
ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących
filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne
oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów
telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki,
usługi informacyjne dotyczące filmów i programów telewizyjnych,
udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, 42 wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie
telewizji interaktywnej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting
serwerów.

(111) 298649
(220) 2016 09 19
(210) 461640
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) IDEA MONEY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ”Idea Płynności”
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, afisze, plakaty, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, broszury, formularze, kalendarze, materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], papier do pisania, pismo
(wzorce) do kopiowania, przyrządy do pisania, ulotki, 35 usługi marketingowe, produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, produkcja i rozlepianie plakatów
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, reklama, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
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my korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, telemarketing, 36 analizy finansowe, faktoring, usługi finansowe, ściąganie należności, operacje
finansowe, transakcje finansowe, 38 poczta elektroniczna, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych i stacjonarnych .

(111) 298650
(220) 2016 09 21
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) Philip Morris Brands Sarl, Neuchâtel, CH.
(540) PHILIP MORRIS CAPSULE PM VENI. VIDI. VICI
(540)

(210) 461787

Kolor znaku: szary, biały, czarny, granatowy, niebieski, czerwony
(531) 03.01.02, 03.01.04, 03.01.20, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.21,
25.01.19, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 34 tytoń, surowy lub przetworzony, produkty tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do zwijania własnych papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tytoń do zażywania przez nos, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu, nie do celów medycznych,
papierosy elektroniczne, produkty tytoniowe do grzania, przyrządy
elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów
lub tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu
ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułki
do papierosów, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, pojemniki
i puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
(111) 298651
(220) 2016 09 21
(210) 461788
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) Philip Morris Brands Sarl, Neuchâtel, CH.
(540) PHILIP MORRIS SELECT TOBACCOS BLEUE PM VENI. VIDI. VICI
(540)
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elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów
lub tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu
ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułki
do papierosów, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, pojemniki
i puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.

(111) 298652
(220) 2016 09 22
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) FIT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OPERA
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 36 wynajmowanie powierzchni biurowej, wynajmowanie pomieszczeń handlowych, biurowych, usługowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, pobieranie czynszu, usługi
wyceny nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, doradztwo inwestycyjne, usługi związane z kredytowaniem
zakupu nieruchomości, leasing, usługi ubezpieczeniowe, 39 wynajem miejsc parkingowych, usługi parkingowe, 43 krótkoterminowy
wynajem powierzchni biurowej, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem pomieszczeń na wystawy, wynajmowanie sal na zebrania,
udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie
pomieszczeń na posiedzenia.
(111) 298653
(220) 2016 09 23
(210) 461864
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) MARCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODUCENT ŚRUB, Chwaszczyno, PL.
(540) MPT
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne i metalowe, kliny metalowe, klamry metalowe, kątowniki metalowe, gwoździe, haki metalowe, kołki do ścian, metalowe, kołki
metalowe, korki metalowe, metalowe podkładki do śrub, zakrętki
metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy, nakrętki metalowe, nity
metalowe, podkładki metalowe, przenośne konstrukcje metalowe,
śruby metalowe, wiązadła metalowe, wkręty metalowe, wsporniki
metalowe, nakrętki śrub z metalu, nakrętki, sworznie i zamknięcia,
z metalu, nasadki metalowe, tuleje metalowe.
(111) 298654
(220) 2016 09 23
(151) 2017 05 10
(441) 2016 11 21
(732) VISIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) PE PRIME EYEWEAR
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czarny, niebieski, żółty, różowy
(531) 03.01.02, 03.01.04, 03.01.20, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.21,
26.01.02, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.18,
29.01.15, 25.01.19
(510), (511) 34 tytoń, surowy lub przetworzony, produkty tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do zwijania własnych papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tytoń do zażywania przez nos, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu, nie do celów medycznych,
papierosy elektroniczne, produkty tytoniowe do grzania, przyrządy

(210) 461828

(210) 461870

(531) 27.05.01, 26.01.07
(510), (511) 9 soczewki okularowe, soczewki kontaktowe, oprawki
okularowe, okulary przeciwsłoneczne, szkło optyczne, szkła okularowe, szkła kontaktowe, akcesoria do pielęgnacji soczewek, szkieł
i okularów, 44 usługi branży optycznej.
(111) 298655
(151) 2017 06 05

(220) 2016 10 26
(441) 2017 01 30

(210) 463159
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(732) BĄK URSZULA, Bilcza, PL.
(540) SOK JABŁKO+WIŚNIA
(540)

Kolor znaku: beżowy, czerwony, czarny, zielony, jasnobrązowy,
biały, żółty, ciemnoczerwony
(531) 05.07.13, 05.07.16, 07.01.01, 07.01.03, 07.01.01, 07.01.14, 07.01.25,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, napoje owocowe, musy owocowe i warzywne (smoothie).
(111) 298656
(220) 2016 11 09
(210) 463708
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) ZWIĄZEK PRACODAWCÓW INNOWACYJNYCH FIRM
FARMACEUTYCZNYCH INFARMA, Warszawa, PL.
(540) INFARMA Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, niebieski
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklamy, gadżety reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynku, promowanie technologicznego rozwoju
w branży farmaceutycznej, promowanie europejskiego i polskiego
prawa w obszarze farmaceutyki, promowanie zachowań etycznych
w branży farmaceutycznej, usługi promocyjne i marketingowe
na rzecz stosowania nowoczesnych form technologicznych, usługi
marketingowe i promocyjne dotyczące wspomagania działań członków w zakresie rejestracji, refundacji leków i promocji wyrobów
w kraju i za granicą, 42 prowadzenie badań chemicznych, biologicznych, technicznych, projektowanie i projekty techniczne w zakresie nowych uruchomień i wspólnych przedsięwzięć, prace badawcze w zakresie stosowania nowoczesnych form technologicznych,
45 obsługa prawna członków w zakresie rejestracji, refundacji leków
i promocji wyrobów w kraju i za granicą, usługi prawne dotyczące
wspomagania działań członków w zakresie rejestracji, refundacji leków i promocji wyrobów w kraju i za granicą, przygotowywanie opinii dotyczących legislacji w obszarze branży farmaceutycznej, usługi prawne dotyczące doradztwa w zakresie pozyskiwania środków
z Unii Europejskiej .
(111) 298657
(220) 2016 11 09
(210) 463709
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) ZWIĄZEK PRACODAWCÓW INNOWACYJNYCH FIRM
FARMACEUTYCZNYCH INFARMA, Warszawa, PL.
(540) INFARMA
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklamy, gadżety reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynku, promowanie technologicznego rozwoju
w branży farmaceutycznej, promowanie europejskiego i polskiego
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prawa w obszarze farmaceutyki, promowanie zachowań etycznych
w branży farmaceutycznej, usługi promocyjne i marketingowe
na rzecz stosowania nowoczesnych form technologicznych, usługi
marketingowe i promocyjne dotyczące wspomagania działań członków w zakresie rejestracji, refundacji leków i promocji wyrobów
w kraju i za granicą, 42 prowadzenie badań chemicznych, biologicznych, technicznych, projektowanie i projekty techniczne w zakresie nowych uruchomień i wspólnych przedsięwzięć, prace badawcze w zakresie stosowania nowoczesnych form technologicznych,
45 obsługa prawna członków w zakresie rejestracji, refundacji leków
i promocji wyrobów w kraju i za granicą, usługi prawne dotyczące
wspomagania działań członków w zakresie rejestracji, refundacji leków i promocji wyrobów w kraju i za granicą, przygotowywanie opinii dotyczących legislacji w obszarze branży farmaceutycznej, usługi prawne dotyczące doradztwa w zakresie pozyskiwania środków
z Unii Europejskiej .

(111) 298658
(220) 2016 11 24
(210) 464291
(151) 2017 06 24
(441) 2017 03 06
(732) FITNESS CONCEPT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) FC
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 26.03.01, 26.03.24, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie artykułów sportowych, sprzętu sportowego, sprzętu do fitnessu, przyrządów stosowanych w kulturystyce, porady odnośnie biznesowej
obsługi klubów fitness, porady odnośnie zarządzania działalnością
gospodarczą w zakresie klubów fitness, 37 usługi serwisowe, instalacja, montaż, konserwacja wszelkich urządzeń sportowych, sprzętu
sportowego oraz przyrządów do ćwiczeń, w tym urządzeń i sprzętu
do fitnessu, urządzeń i sprzętu do ćwiczeń, przyrządów sportowych,
sprzętu siłowego i rehabilitacyjnego, urządzeń i przyrządów do ćwiczeń siłowych, urządzeń i sprzętu służących osiąganiu sprawności
fizycznej, usługi instalacji i montażu sal gimnastycznych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(111) 298659
(220) 2016 12 07
(210) 464825
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) FONIX – Twój pierwszy ratunek na ból ucha
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
(111) 298660
(220) 2016 12 07
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) LUBIŃSKI MICHAŁ WORKS 11, Katowice, PL.
(540) 11 WORKS
(540)

(210) 464837

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 4 smary do broni, smary do narzędzi tnących, 8 bagnety, broń boczna inna niż palna, broń biała, przyrządy do ogłuszania
bydła, harpuny, kastety, noże, oprócz noży do papieru i noży chirur-
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gicznych lub zawartych w tej klasie, noże myśliwskie, ostrza do broni, pałki, pałki policyjne, pochwy do szabli, scyzoryki, siekiery, stal
narzędziowa, sztylety, toporki, siekierki, 9 pasy bezpieczeństwa inne
niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, siatki
bezpieczeństwa, lunety celownicze do broni palnej, dalmierze, etui
na okulary, filtry do masek do oddychania, hełmy żołnierskie, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kombinezony dla nurków,
kombinezony ochronne dla lotników, lornetki, lunety, maski do nurkowania, maski ochronne, wykrywacze metali stosowane w przemyśle lub wojsku, nakolanniki dla robotników, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze
zębów, przyrządy do ochrony osobistej przeciw wypadkom, osłony
do ochrony twarzy robotników, kaski ochronne, okulary ochronne,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
rękawice do ochrony przed wypadkami, słuchawki na uszy, zatyczki
do uszu do nurkowania, 13 amunicja, broń balistyczna, pociski balistyczne, futerały na broń, kurki do broni, tłumiki do broni, broń dla
zmotoryzowanych jednostek uzbrojenia, broń ochronna na bazie
gazu łzawiącego, broń palna, celowniki do broni palnej, urządzenia
do celowania w broni palnej inne niż lunety celownicze, wyciory
do broni palnej, zamki do broni palnej, broń palna myśliwska, broń
palna sportowa, lusterka celownicze do strzelb i karabinów, kolby karabinowe z drewna, kapiszony, spłonki błyskowe inne niż zabawki, lufy do karabinów, łoża do karabinów, karabiny maszynowe,
przyrządy do ładowania nabojów, ładownice, taśmy na naboje, łuski
nabojowe, pistolety, moździerze, naramienne pasy do broni, pistolety, pistolety pneumatyczne, pociski, podstawy dział, rewolwery,
spłonki zapłonowe, zabezpieczenia spustu w strzelbach, strzelby,
proch strzelniczy, śrut ołowiany dla myślistwa, taśmy amunicyjne,
18 aktówki, dyplomatki, chlebaki, kufry podróżne, pagony, pasy
żołnierskie, plecaki, portfele, sakwy myśliwskie, pasy skórzane, smycze, torby alpinistyczne, torby myśliwskie, torby podróżne, walizki,
uprząż, 25 bezrękawniki, berety, buty, kamizelki, kamizelki taktyczne, kombinezony, koszule, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem,
mundury, nakrycia głowy, nauszniki, ochraniacze-kołnierze, odzież
wodoodporna, pancerze, paski, rękawiczki, spodnie, swetry, T-shirty,
kieszenie do odzieży, 28 nagolenniki, nakolanniki, ochraniacze ciała,
ochraniacze łokci, broń do paint-balla, pistolety do paint-balla, amunicja do paint-balla, taktyczne panele udowe jako ochraniacze ciała.

(111) 298661
(220) 2016 12 08
(210) 464945
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) KSIĘSTWO GÓRALSKIE
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 20 figurki i rzeźby
z drewna, szkatułki, 21 artykuły gospodarstwa domowego ze szkła,
porcelany, ceramiki i kamionki, urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia kuchenne takie jak: chlebowniki, przybory i naczynia kuchenne takie jak: zastawy kuchenne, figurki ozdobne, flakony
i wazony, misy, wazy, kieliszki, karafki, dzbanki, dzbany, patery, czarki, kufle, szklanki, salaterki, cukierniczki, podgrzewacze, dozowniki,
ozdoby na stół, stojaki na serwetki, podstawki, świeczniki, pudełka i pudełeczka, pojemniki, bibeloty ze szkła, kamionki, ceramiki
i porcelany, w tym porcelany chińskiej, obrazy i malowidła ścienne
z porcelany i ceramiki, 29 mleko, produkty spożywcze pochodzenia
mlecznego, sery, jajka, 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, czekolady, czekoladki, mesli, płatki zbożowe, jogurty mrożone, 32 napoje
bezalkoholowe, piwo, 33 napoje alkoholowe.
(111) 298662
(220) 2017 02 09
(210) 467368
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 20
(732) KOŁODZIEJCZYK ARKADIUSZ, Skierniewice, PL.
(540) VATABI
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 20 meble, 37 budownictwo.
(111) 298663
(220) 2017 02 09
(210) 467374
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 27
(732) NOWAKOWSKI MARIUSZ BELLITA, Warszawa, PL.
(540) bellita
(510), (511) 44 depilacja woskiem, fryzjerstwo, manicure, masaż, salony piękności, usługi wizażystów, aromaterapia, chirurgia plastyczna, usługi klinik medycznych.

(111) 298664
(220) 2017 02 09
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) SZECHNICKI ADRIAN AUTO-TIP, Obora, PL.
(540) A Tip
(540)

4203
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(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 12 części samochodowe-maski pojazdów.
(111) 298665
(220) 2017 02 03
(210) 467068
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) MARMAX JURZYSTA GĄSECKI SPÓŁKA JAWNA, Czudec, PL.
(540) MARMAX
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie
sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: lemoniady, likiery, wódki,
wina, koniaki, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, piwo, napoje i soki pomidorowe, soki owocowe,
soki warzywne, napoje bezalkoholowe, wyciągi z owoców, napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, miód pitny, wyciągi z owoców alkoholowe, środki wybielające, środki czyszczące, mydła, środki perfumeryjne, kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, antystatyczne preparaty do celów domowych, aromaty (olejki aromatyczne),
saszetki aromatyczne do bielizny, środki do zamaczania bielizny,
preparaty do czyszczenia, dezodoranty do użytku osobistego,
preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, wody toaletowe, kosmetyki, zestawy kosmetyków, lakiery
do paznokci, ozdoby dla celów kosmetycznych, pasty, proszki, płyny do zębów, pasty do butów, pasty do podłogi i mebli, produkty
perfumeryjne, środki do prania, szampony, środki do toalety, przybory kuchenne oraz gospodarstwa domowego oraz pojemniki,
pojemniki szklane, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, kosze na chleb, przyrządy do czyszczenia, deski do krojenia
w kuchni, doniczki na kwiaty, dozowniki mydła, dozowniki papieru
toaletowego, filtry nieelektryczne do kawy, przybory kosmetyczne,
pojemniki do kuchni, pojemniki do lodu, sztućce, młynki ręczne
do użytku domowego, mydelniczki, naczynia do picia, termosy
do napojów, przybory do użytku domowego, przybory kuchenne,
zestawy do przypraw, serwisy, nakrycia stołowe, szczoteczki do zębów, szczotki, naczynia szklane, tace papierowe, talerze, przybory
toaletowe, zestawy stołowe z metali nieszlachetnych, pojemniki
termoizolacyjne na żywność, tytoń, przybory dla palaczy, cygara,
fajki, zestawy dla palaczy, papierosy, tabaka, zapalniczki dla palaczy, zapałki, mięso, drób, dziczyzna, bekon, słonina, buliony,
chrupki ziemniaczane, filety rybne, flaki, grzyby konserwowane,
jaja, kapusta kwaszona, kiełbasy, konfitury, mięso konserwowane,
produkty mleczne, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą
mleka, oleje jadalne, owoce konserwowane, galaretki owocowe,
potrawy na bazie ryb, ryby konserwowane, ryby nieżywe, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, sery, skorupiaki nieżywe, sosy mięsne,
szynka, śledzie, tłuszcze jadalne, zwierzyna łowna, żelatyna do celów spożywczych, żywność solona, kawa, herbata, ryż, cukier, aromaty i przyprawy do żywności, batony, biszkopty, budynie, bułki,
chleb, ciasta, cukier, cukierki, czekolada, drożdże, enzymy do ciasta,
grysiki, gumy do żucia, kakao, żywność dla dzieci, wyroby z kakao,
kasze spożywcze, keczup, lody spożywcze, majonezy, makarony,
mąka spożywcza, miód, musztarda, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, ocet, ozdoby jadalne
do ciast, pasztety, przyprawy, pizze, potrawy na bazie mąki, ryż,
słodycze, sosy, sól kuchenna, wyroby cukiernicze, produkty zbożowe, rośliny zbożowe, produkty rolne, leśne, ogrodnicze, grzyby
świeże, korzenie spożywcze, kwiaty naturalne, owoce cytrusowe,
owoce świeże, pożywienie dla kotów, psów i innych zwierząt, rośliny, żywe ryby, warzywa świeże, ziarno kawowe, surowe ziemniaki,
zarodki, kiełki, zboże w ziarnach nieprzetworzone, skorupiaki żywe,
artykuły biurowe, papier, czasopisma, nienaświetlone błony fotograficzne, środki higieniczne, wata, pieluszki, podpaski, papier toaletowy, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
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administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, fachowe doradztwo
handlowe w zakresie organizacji sklepów i ich wyposażenia, obsługi informatycznej, handlu, dystrybucja materiałów reklamowych
związanych z prowadzeniem handlu, usługi z zakresu informacji
handlowej, informacji rynkowej, zdobywanie informacji niezbędnej dla prowadzenia handlu, badanie rynku, reklamowanie, reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe i wizualne w zakresie handlu, organizacja wystaw, pokazów handlowych i reklamowych, pokazów
towarów, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi, usługi w zakresie zawierania umów franchisingowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi z zakresu informacji handlowej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw
handlowych, wypożyczanie i wynajem wyposażenia pomieszczeń handlowych, w tym sklepów samoobsługowych, takiego jak:
dystrybutory automatyczne, kserokopiarki, urządzenia biurowe
i wyposażenie biur oraz wynajem pozostałego wyposażenia pomieszczeń handlowych (nie sklasyfikowanego w innych klasach),
udzielanie porad handlowych konsumentom, 36 administrowanie
nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje nieruchomości, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
organizacja najmu nieruchomości handlowych, sprawy dotyczące
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wynajem nieruchomości, zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 39 logistyka transportu,
magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunków, magazynowanie ładunku przed transportem, magazynowanie paczek,
magazynowanie płynów, magazynowanie towarów, magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie towarów w dużych
ilościach, organizowanie transportu, organizowanie transportu
drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu
i podróży, organizowanie transportu towarów, pakowanie artykułów do transportu, pakowanie towarów podczas transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, rezerwacja transportu,
spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów
drogą lądową, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, transport, transport drogą kurierską, transport drogowy,
transport drogowy ładunków, transport i składowanie, transport
kontenerowcami, transport lądowy, transport ładunków, transport
paczek, transport towarów, transport żywności, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi doradcze związane z transportem, usługi pośrednictwa transportowego,
usługi transportowe, usługi w zakresie organizowania transportu,
usługi w zakresie transportu towarów, usługi związane z magazynowaniem towarów, wypożyczanie środków transportu, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, bary, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], udostępnianie
obiektów i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu
na zjazdy, udostępnianie obiektów i sprzętu na kongresy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, udostępnianie sal konferencyjnych, restauracje,
usługi restauracyjne, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie
zapewniania obiektów na spotkania, usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów.

(111) 298666
(220) 2017 02 08
(210) 467317
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 13
(732) RUSZKOWSKA-PILAS JUSTYNA JUSPOL, Zielątkowo, PL.
(540) BETONFORM
(510), (511) 4 oleje ułatwiające wyjmowanie z formy [budownictwo],
oleje antyadhezyjne, oleje do smarowania.
(111) 298667
(220) 2017 02 08
(210) 467318
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 13
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
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(540) To co dobre Bez Ciebie SIĘ NIE ZROBI
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.24, 02.09.01
(510), (511) 29 margaryna, masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło roślinne, mleczne
produkty, mleko, napoje mleczne z przewagą mleka, oleje jadalne,
olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej z oliwek jadalny,
olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego
spożywczy, olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, tłuszcze roślinne,
komponenty i ekstrakty tłuszczowe do produkcji artykułów spożywczych, 30 ciasta, aromaty do ciast [inne niż esencje], ciasto, ciastka,
wyroby cukiernicze, cukierki, czekolada, napoje na bazie czekolady,
kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kawa, napoje na bazie
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, lody spożywcze, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, preparaty do zmiękczania mięsa
do użytku domowego, proszek do pieczenia, przyprawy, przyprawy
korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), słodycze, sosy pomidorowe, sosy mięsne, sosy sałatkowe, sól kuchenna.
(111) 298668
(220) 2017 02 08
(210) 467321
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 13
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) PALMA Zróbmy coś dobrego!
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 29 margaryna, masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło roślinne, mleczne
produkty, mleko, napoje mleczne z przewagą mleka, oleje jadalne,
olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej z oliwek jadalny,
olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego
spożywczy, olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, tłuszcze roślinne,
komponenty i ekstrakty tłuszczowe do produkcji artykułów spożywczych, 30 ciasta, aromaty do ciast [inne niż esencje], ciasto, ciastka,
wyroby cukiernicze, cukierki, czekolada, napoje na bazie czekolady,
kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kawa, napoje na bazie
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, lody spożywcze, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, preparaty do zmiękczania mięsa
do użytku domowego, proszek do pieczenia, przyprawy, przyprawy
korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), słodycze, sosy pomidorowe, sosy mięsne, sosy sałatkowe, sól kuchenna.
(111) 298669
(220) 2017 02 09
(210) 467373
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) LOGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) LOGAN
(510), (511) 20 meble, kartoteki, meble łączone, kontuary, meble
komputerowe, skrzynie jako meble, meble drewniane, szafy, komody, lustra, narożniki, barki, półki, parawany jako meble, stoły, konsole,
meble biurowe, meble stołówkowe, meble metalowe, ławy, meble
tapicerowane, meble sklepowe, meble skórzane, meble wielofunkcyjne, szafki, pulpity, stanowiska pracy jako meble, wysokie siedzenia, lady sprzedażowe, stojaki wielofunkcyjne, wielopozycyjne stojaki, półki ścienne, ruchome przepierzenia, przenośne meble
wystawowe, biurka modułowe, barki przenośne, regały drewniane,
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półki prefabrykowane, lady robocze, meble z listewek, meble
ze szkła, taborety ruchome, ruchome podstawy mebli, ściany działowe jako meble, meble modułowe, regały stojakowe, meble
do wnętrz, metalowe przesłony jako meble, stoły kreślarskie jako meble, stojaki podporowe jako meble, stojaki obrotowe, szafki metalowe jako meble, przenośne przepierzenia, segmenty wystawiennicze,
półki wiszące, wysokie stołki, półki niemetalowe, meble biurowe metalowe, meble do przechowywania, meble do siedzenia, wolnostojące
przepierzenia, meble do eksponowania towarów, pudła do przechowywania, skrzynie do przechowywania, szuflady do przechowywania,
składane segmenty wystawowe, stojaki na telefony, trzyczęściowe
komplety mebli, niemetalowe półki ścienne, półki na dostawy, modułowe układy półek, półki do przechowywania, rozkładane meble z obiciem, segmenty półek drewnianych, szafki na klucze, szafki do komputerów, dekoracyjne panele drewniane, elementy dzielące przestrzeń,
niemetalowe regały magazynowe, stojaki na biurka, komputerowe
stanowiska pracy, stojaki na książki, meble do celów katalogowania,
półki do kartotek, podpórki do książek, pulpity do książek, moduły
do przechowywania, zabudowy wystawowe metalowe, meble
do celów wystawowych, ruchome przesłony, meble z tworzyw
sztucznych, meble wykonane ze stali, szafki na płyty, meble do wyposażenia sklepów, segmenty ścienne metalowe, stojaki na korespondencję, wieszaki do ubrań, ścianki działowe niemetalowe, regały z metalu jako meble, regały drewniane, półki z metalu, szafki
do przechowywania, segmenty do przechowywania, drewniane półki i stojaki, szafki na materiały biurowe, ruchome półki do przechowywania, meble wykonane ze stalowych rurek, stojaki do przechowywania czasopism, stojaki do wystawiania materiałów, przenośne
pulpity do pisania, meble wykonane głównie ze szkła, dekoracyjne
płyty ścienne nietekstylne, segmenty do wystawiania literatury,
ścianki działowe do biur, meble wystawiennicze do punktów sprzedaży, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble na miarę do zabudowy, elementy mebli segmentowych, niemetalowe, przenośne
powierzchnie do pracy, półki z niemetalowych materiałów, regały
metalowe jako systemy półkowe, meble do użytku w audytoriach,
przemieszczalne metalowe regały do przechowywania, metalowe
ramy wystawowe (gablotki ścienne), przemieszczalne niemetalowe
regały do przechowywania, ścianki działowe z tworzyw sztucznych,
konstrukcje półek, nie z metalu, ekrany do celów pokazowych, wystawowych, parawany używane jako przepierzenia pokojów biurowych, meble przystosowane do układania jedno na drugim, meble
do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, zamykane szafki
do przechowywania cennych rzeczy, niemetalowe zamykane szafki
do przechowywania cennych rzeczy, obudowy drewniane do urządzeń i aparatury elektronicznej, stojaki wykonane głównie z drewna
do przechowywania, zestawy części sprzedawane razem, z których
montuje się meble, zestawy części sprzedawane jako całość do montażu w meble, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg,
ścianki działowe niemetalowe, zrobione z paneli łączonych na zakładkę, meble niemetalowe inne niż specjalnie stworzone do użytku
medycznego lub laboratoryjnego, stojaki, półki do celów przechowywania, wytworzone głównie z tworzywa sztucznego, półki biurowe, fotele biurowe, krzesła biurowe, stoły biurowe, krzesła biurowe,
przenośne ścianki biurowe, wolnostojące biurowe ścianki działowe,
szafy, szafy wnękowe, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, gabloty inne
niż chłodnicze szafy przeszklone, szafy na dokumenty w postaci mebli, panele meblowe, dekoracyjne panele drewniane, panele będące
częściami mebli, panele drewniane do mebli, panele wystawowe
do ośrodków sprzedaży, panele do podziału pomieszczeń, panele
wystawowe w postaci mebli, składane panele do celów ekspozycyjnych, panele wystawowe do ośrodków wystawienniczych, panele
wystawowe nieświecące i niemechaniczne, przenośne panele wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, panele do celów reklamowych
nieświecące i niemechaniczne, meble kuchenne, szafki kuchenne,
stoły kuchenne, blaty kuchenne, przymocowane szafki kuchenne,
zestawy mebli kuchennych, meble kuchenne do zabudowy, meble
kuchenne na wymiar, meble kuchenne sprzedawane w komplecie,
pojemniki z drewna inne niż do użytku domowego lub kuchennego,
pojemniki wielofunkcyjne niemetalowe i nie do użytku domowego
lub kuchennego, pojemniki modułowe niemetalowe i nie do użytku
domowego bądź kuchennego, niemetalowe pojemniki do przechowywania inne niż do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki
wykonane z materiałów syntetycznych inne niż do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki niemetalowe do przenoszenia towarów inne niż do użytku domowego lub kuchennego, z wyłączeniem
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stojaków pod telewizor, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów
obejmujących metalowe ramy regałów inne niż meble, ścianki działowe z metalu inne niż meble, skóra na meble, wykończenia ze skóry
do mebli, meble, kartoteki, meble łączone, kontuary, meble komputerowe, skrzynie jako meble, meble drewniane, szafy, komody, lustra,
narożniki, barki, półki, parawany jako meble, stoły, konsole, meble
biurowe, meble stołówkowe, meble metalowe, ławy, meble tapicerowane, meble sklepowe, meble skórzane, meble wielofunkcyjne, szafki, pulpity, stanowiska pracy jako meble, wysokie siedzenia, lady
sprzedażowe, stojaki wielofunkcyjne, wielopozycyjne stojaki, półki
ścienne, ruchome przepierzenia, przenośne meble wystawowe, biurka modułowe, barki przenośne, regały drewniane, półki prefabrykowane, lady robocze, meble z listewek, meble ze szkła, taborety ruchome, ruchome podstawy mebli, ściany działowe jako meble,
meble modułowe, regały stojakowe, meble do wnętrz, metalowe
przesłony jako meble, stoły kreślarskie jako meble, stojaki podporowe jako meble, stojaki obrotowe, szafki metalowe jako meble, przenośne przepierzenia, segmenty wystawiennicze, półki wiszące, wysokie stołki, półki niemetalowe, meble biurowe metalowe, meble
do przechowywania, meble do siedzenia, wolnostojące przepierzenia, meble do eksponowania towarów, pudła do przechowywania,
skrzynie do przechowywania, szuflady do przechowywania, składane segmenty wystawowe, stojaki na telefony, trzyczęściowe komplety mebli, niemetalowe półki ścienne, półki na dostawy, modułowe
układy półek, półki do przechowywania, rozkładane meble z obiciem, segmenty półek drewnianych, szafki na klucze, szafki do komputerów, dekoracyjne panele drewniane, elementy dzielące przestrzeń, niemetalowe regały magazynowe, stojaki na biurka,
komputerowe stanowiska pracy, stojaki na książki, meble do celów
katalogowania, półki do kartotek, podpórki do książek, pulpity
do książek, moduły do przechowywania, zabudowy wystawowe metalowe, meble do celów wystawowych, ruchome przesłony, meble
z tworzyw sztucznych, meble wykonane ze stali, szafki na płyty, meble do wyposażenia sklepów, segmenty ścienne metalowe, stojaki
na korespondencję, wieszaki do ubrań, ścianki działowe niemetalowe, regały z metalu jako meble, regały drewniane, półki z metalu,
szafki do przechowywania, segmenty do przechowywania, drewniane półki i stojaki, szafki na materiały biurowe, ruchome półki do przechowywania, meble wykonane ze stalowych rurek, stojaki do przechowywania czasopism, stojaki do wystawiania materiałów,
przenośne pulpity do pisania, meble wykonane głównie ze szkła,
dekoracyjne płyty ścienne nietekstylne, segmenty do wystawiania
literatury, ścianki działowe do biur, meble wystawiennicze do punktów sprzedaży, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble
na miarę do zabudowy, elementy mebli segmentowych, niemetalowe, przenośne powierzchnie do pracy, półki z niemetalowych materiałów, regały metalowe jako systemy półkowe, meble do użytku
w audytoriach, przemieszczalne metalowe regały do przechowywania, metalowe ramy wystawowe jako gablotki ścienne, przemieszczalne niemetalowe regały do przechowywania, ścianki działowe
z tworzyw sztucznych, konstrukcje półek, nie z metalu, ekrany do celów pokazowych, wystawowych, parawany używane jako przepierzenia pokojów biurowych, meble przystosowane do układania jedno na drugim, meble do ekspozycji produktów w punktach
sprzedaży, zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy,
niemetalowe zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy,
obudowy drewniane do urządzeń i aparatury elektronicznej, stojaki
wykonane głównie z drewna do przechowywania, zestawy części
sprzedawane razem, z których montuje się meble, zestawy części
sprzedawane jako całość do montażu w meble, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg, ścianki działowe niemetalowe,
zrobione z paneli łączonych na zakładkę, meble niemetalowe inne
niż specjalnie stworzone do użytku medycznego lub laboratoryjnego, stojaki, półki do celów przechowywania, wytworzone głównie
z tworzywa sztucznego, półki biurowe, fotele biurowe, krzesła biurowe, stoły biurowe, krzesła biurowe, przenośne ścianki biurowe, wolnostojące biurowe ścianki działowe, szafy, szafy wnękowe, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, gabloty inne niż chłodnicze szafy
przeszklone, szafy na dokumenty w postaci mebli, panele meblowe,
dekoracyjne panele drewniane, panele będące częściami mebli, panele drewniane do mebli, panele wystawowe do ośrodków sprzedaży, panele do podziału pomieszczeń, panele wystawowe w postaci
mebli, składane panele do celów ekspozycyjnych, panele wystawowe do ośrodków wystawienniczych, panele wystawowe nieświecące
i niemechaniczne, przenośne panele wystawiennicze do celów eks-
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pozycyjnych, panele do celów reklamowych nieświecące i niemechaniczne, meble kuchenne, szafki kuchenne, stoły kuchenne, blaty
kuchenne, przymocowane szafki kuchenne, zestawy mebli kuchennych, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar,
meble kuchenne sprzedawane w komplecie, pojemniki z drewna
inne niż do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki wielofunkcyjne niemetalowe i nie do użytku domowego lub kuchennego,
pojemniki modułowe niemetalowe i nie do użytku domowego bądź
kuchennego, niemetalowe pojemniki do przechowywania inne niż
do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki wykonane z materiałów syntetycznych inne niż do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki niemetalowe do przenoszenia towarów inne niż
do użytku domowego lub kuchennego, z wyłączeniem stojaków pod
telewizor, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich,
za pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych
dystrybucja materiałów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, edytorskie usługi w dziedzinie
reklam, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży powyższych
towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych towarów, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punktów informacji
konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej i hurtowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 37 montaż mebli, montaż drzwi, montaż szafek kuchennych,
montaż zestawów półek, usługi montażu kuchni, montaż stojaków
i półek, 40 produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji
osób trzecich, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie
wykonanych elementów, profilowanie mebli, montowanie produktów dla osób trzecich, 42 projektowanie rozmieszczenia biur, planowanie, projektowanie biur, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, projektowanie sprzętu do automatyzacji biura.

(111) 298670
(220) 2017 02 10
(210) 467450
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 20
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
(540) LAMAL
(510), (511) 3 środki piorące, proszki do prania, płyny do prania.
(111) 298671
(220) 2017 02 10
(210) 467454
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 20
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
(540) TWÓJ DOBRY SĄSIAD
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: produkty chemiczne, farby, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki dezynfekcyjne, środki piorące i myjące,
wyroby drogeryjne, kosmetyki, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, materiały opatrunkowe, suplementy diety, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, narzędzia i przyrządy ręczne
oraz z napędem elektrycznym i spalinowym, urządzenia i akcesoria
do golenia, artykuły elektryczne i elektroniczne, nośniki dźwięku
i danych, komputery i osprzęt komputerowy, telefony, smartfony,
tablety, urządzenia do pomiarów do celów medycznych, urządzenia
i akcesoria do oświetlania, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia i wentylacji, urządzenia parowe do czyszczenia i wygładzania,
instalacje i akcesoria sanitarne oraz wyposażenia łazienek, pojazdy,
części i akcesoria do pojazdów, pojazdy dwukołowe, ich części i akcesoria do pojazdów dwukołowych, sztuczne ognie, zegary i wyroby jubilerskie, instrumenty muzyczne, czasopisma, książki, druki,
materiały piśmienne i artykuły papiernicze, artykuły biurowe, torby
i walizki, torby podróżne i torebki, plecaki, parasole i parasole przeciwsłoneczne, meble, lustra, przybory kuchenne i gospodarstwa
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domowego, pojemniki, namioty, plandeki, wyroby tekstylne i włókiennicze, narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
koronki, hafty, wstążki, guziki, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki,
zabawki, artykuły i akcesoria sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły
spożywcze, produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne, pokarm i akcesoria
dla zwierząt, karma dla zwierząt, napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe, przybory dla palaczy, wyroby tytoniowe.

(111) 298672
(220) 2017 02 10
(210) 467458
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 27
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
(540) L LEWIATAN POLSKA SIEĆ HANDLOWA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: produkty chemiczne, farby, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki dezynfekcyjne, środki piorące i myjące,
wyroby drogeryjne, kosmetyki, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, materiały opatrunkowe, suplementy diety, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, narzędzia i przyrządy ręczne
oraz z napędem elektrycznym i spalinowym, urządzenia i akcesoria
do golenia, artykuły elektryczne i elektroniczne, nośniki dźwięku
i danych, komputery i osprzęt komputerowy, telefony, smartfony,
tablety, urządzenia do pomiarów do celów medycznych, urządzenia
i akcesoria do oświetlania, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia i wentylacji, urządzenia parowe do czyszczenia i wygładzania,
instalacje i akcesoria sanitarne oraz wyposażenia łazienek, pojazdy,
części i akcesoria do pojazdów, pojazdy dwukołowe, ich części i akcesoria do pojazdów dwukołowych, sztuczne ognie, zegary i wyroby jubilerskie, instrumenty muzyczne, czasopisma, książki, druki,
materiały piśmienne i artykuły papiernicze, artykuły biurowe, torby
i walizki, torby podróżne i torebki, plecaki, parasole i parasole przeciwsłoneczne, meble, lustra, przybory kuchenne i gospodarstwa
domowego, pojemniki, namioty, plandeki, wyroby tekstylne i włókiennicze, narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
koronki, hafty, wstążki, guziki, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki,
zabawki, artykuły i akcesoria sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły
spożywcze, produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne, pokarm i akcesoria
dla zwierząt, karma dla zwierząt, napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe, przybory dla palaczy, wyroby tytoniowe.
(111) 298673
(220) 2017 02 15
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) KORDULSKA IZABELLA WOLE, Lublin, PL.
(540) WOLE
(540)

(210) 467653

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 alkohol leczniczy, aminokwasy do celów medycznych,
balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku
medycznego, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, cukier do celów medycznych,
cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, digitalina, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry
[preparaty farmaceutyczne], eukaliptus do celów farmaceutycznych,
gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, hemoglobina, herbata lecznicza,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, homogenizowana żywność
przystosowana do celów medycznych, immunostymulanty, jala-
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pa [wilec przeczyszczający], jedzenie liofilizowane przystosowane
do celów medycznych, jujuba lecznicza, kamfora do celów medycznych, kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, kompresy, koper włoski do celów medycznych, korzenie lecznicze, kultury
mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecytyna do celów medycznych, leki dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki wzmacniające, liofilizowana żywność
przystosowana do celów medycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów farmaceutycznych, maści do celów
farmaceutycznych, mazidła, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła
lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, lecznicze
napary ziołowe, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka słodowego do celów medycznych, odżywcze suplementy diety, okłady,
okłady gorczycowe, olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, preparaty witaminowe, probiotyki jako
suplementy, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, suplementy diety dla zwierząt,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe w płynie, szampony lecznicze,
środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki uspakajające, środki uspokajające, tabletki wspomagające odchudzanie, tran,
wazelina do celów medycznych, woda morska do kąpieli leczniczych,
woda termalna, wody mineralne do celów medycznych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety, żelatyna do celów medycznych, żywność dla niemowląt, żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność
liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
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(732) PLESZEWSKA ELWIRA BILLY’S AMERICAN RESTAURANTS
FIRMA HANDLOWA, Gdańsk, PL.
(540) Billy’s
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zakwaterowania tymczasowego.
(111) 298676
(220) 2017 02 14
(210) 467577
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 27
(732) FROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) FROG
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 03.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej artykułów
związanych z branżą odzieżową i obuwniczą w szczególności w sklepach stacjonarnych oraz za pośrednictwem sieci Internet w sklepie
internetowym.
(111) 298677
(220) 2017 02 14
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) VISA BELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) Oma Najlepsza w kuchni
(540)

(210) 467582

(111) 298674
(220) 2017 02 11
(210) 467560
(151) 2017 07 19
(441) 2017 03 27
(732) MLECZEK WIOLETTA BIO-LIFE COSMETICS, Krynica-Zdrój, PL.
(540) KŁODZKIE SPA
(540)
Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.01.01, 14.07.01
(510), (511) 29 pasztety, gotowe potrawy garmażeryjne zawarte
w klasie 29, smalec, zupy i składniki zup, zupy błyskawiczne, 30 kawa,
herbata, kakao, kawa nienaturalna, musztarda, makarony.
(111) 298678
(220) 2017 02 14
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) KOBYLIŃSKI KRZYSZTOF, Gliwice, PL.
(540) filharmonia
(540)

(210) 467584

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy, pomarańczowy
(531) 06.01.01, 06.01.04, 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kremy, emulsje,
płyny, żele, pianki, sole do kąpieli, oliwki i balsamy do skóry, mydła,
środki do mycia i kąpieli, środki do mycia, pielęgnacji i ochrony włosów, środki perfumeryjne, perfumy, olejki eteryczne, olejki do masażu, balsamy do masażu, dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki
do demakijażu, środki do pielęgnacji, środki do higieny intymnej,
środki do depilacji, pudry po kąpieli, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, artykuły toaletowe, kremy, balsamy, serum do pielęgnacji stóp i rąk, 43 usługi hotelarskie, usługi domów wypoczynkowych, usługi gastronomiczne, 44 usługi salonów kosmetycznych,
usługi kliniki kosmetycznej.

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja i prowadzenie festiwali, organizacja
warsztatów i koncertów muzycznych, usługi festiwali muzycznych.

(111) 298675
(151) 2017 07 05

(111) 298679
(151) 2017 07 25

(220) 2017 02 13
(441) 2017 03 20

(210) 467569

(220) 2017 02 14
(441) 2017 04 10

(210) 467589
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(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) KIELCE Chrzan LUKSUSOWY POCZUJ MOC ! aż 70% CHRZANU
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, brązowy, czerwony, żółty, czarny
(531) 05.09.03, 05.09.21, 05.09.26, 24.09.05, 26.01.02, 26.01.16,
26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 25.07.08, 29.01.15, 19.03.01
(510), (511) 29 warzywa surowe i konserwowane, chrzan.
(111) 298680
(220) 2017 02 14
(210) 467593
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) KOBYLIŃSKI KRZYSZTOF, Gliwice, PL.
(540) JAZOVIA
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, 41 organizacja i prowadzenie festiwali, organizacja warsztatów i koncertów muzycznych, usługi festiwali muzycznych, usługi wydawnicze, w szczególności w zakresie utworów muzycznych, usługi studiów nagrań,
w szczególności w usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań,
produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, organizowanie imprez, festiwali i konferencji w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, organizowanie widowisk kulturalnych, warsztaty, zajęcia i usługi kulturalne, organizowanie i produkcja koncertów muzycznych, agencje i doradztwo muzyczne, wynajem studiów nagraniowych oraz sal koncertowych.
(111) 298681
(220) 2014 01 10
(210) 423521
(151) 2017 07 28
(441) 2014 04 28
(732) CZEPIEL WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE „WOJSTAL”, Szczyrzyc, PL.
(540) EuroGaraże
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 banery reklamowe metalowe [konstrukcje], budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, cokoły (metalowe) [konstrukcje], drobne wyroby metalowe, ganki metalowe [konstrukcje],
gotowe elementy budowlane [metalowe], konstrukcje budowlane
z metalu, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety
ramowe do budowli), materiały budowlane (metalowe), materiały
metalowe na rusztowania budowlane, metalowe elementy budowlane, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję,
metalowe kioski [konstrukcje], metalowe komponenty budowlane,
metalowe komponenty budowlane w postaci płyt, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
metalowe konstrukcje jednoszynowe, metalowe listwy budowlane, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci
paneli, metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały
budowlane], metalowe szkielety budowlane, metalowe modułowe
elementy budowlane, metalowe modułowe przenośne elementy
budowlane, metalowe przenośne konstrukcje budowlane, metalowe strukturalne elementy budowlane, metalowe strukturalne ramy
budowlane, metalowe strukturalne budowlane szkielety konstrukcji, metalowe termoizolowane konstrukcje fasadowe o podwójnej
izolacji, mieszkania [metalowe konstrukcje lub budynki], modułowe
konstrukcje metalowe, modułowe przenośne konstrukcje budowla-
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ne [metalowe], ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, okładziny budowlane [metalowe], platformy budowlane [konstrukcje]
z metalu, półki metalowe [konstrukcje], prefabrykaty budowlane
z metalu, prefabrykowane konstrukcje metalowe, prefabrykowane
metalowe budowlane zestawy montażowe, prefabrykowane metalowe konstrukcje ścian zawierające izolację z wełny mineralnej,
przenośne konstrukcje metalowe, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, rusztowania budowlane z metalu, skrzynie [konstrukcje
metalowe], zadaszenia metalowe [konstrukcje, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów obejmujących banery reklamowe metalowe
[konstrukcje], budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, cokoły
(metalowe) [konstrukcje], drobne wyroby metalowe, ganki metalowe
[konstrukcje], gotowe elementy budowlane [metalowe], konstrukcje
budowlane z metalu, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe
(szkielety ramowe do budowli), materiały budowlane (metalowe),
materiały metalowe na rusztowania budowlane, metalowe elementy budowlane, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające
konstrukcję, metalowe kioski [konstrukcje], metalowe komponenty budowlane, metalowe komponenty budowlane w postaci płyt,
metalowe konstrukcje budowlane, metalowe konstrukcje i budynki
przenośne, metalowe konstrukcje jednoszynowe, metalowe listwy
budowlane, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane
w postaci paneli, metalowe materiały budowlane w postaci płyt,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe
[materiały budowlane], metalowe szkielety budowlane, metalowe
modułowe elementy budowlane, metalowe modułowe przenośne
elementy budowlane, metalowe przenośne konstrukcje budowlane,
metalowe strukturalne elementy budowlane, metalowe strukturalne ramy budowlane, metalowe strukturalne budowlane szkielety
konstrukcji, metalowe termoizolowane konstrukcje fasadowe o podwójnej izolacji, mieszkania [metalowe konstrukcje lub budynki],
modułowe konstrukcje metalowe, modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, okładziny budowlane [metalowe], platformy budowlane
[konstrukcje] z metalu, półki metalowe [konstrukcje], prefabrykaty
budowlane z metalu, prefabrykowane konstrukcje metalowe, prefabrykowane metalowe budowlane zestawy montażowe, prefabrykowane metalowe konstrukcje ścian zawierające izolację z wełny
mineralnej, przenośne konstrukcje metalowe, przenośne metalowe
konstrukcje budowlane, rusztowania budowlane z metalu, skrzynie
[konstrukcje metalowe], zadaszenia metalowe [konstrukcje], w tym
za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa
powyższych towarów, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych towarów, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punktów
informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, 37 usługi budowlane, naprawcze roboty budowlane,
usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego,
usługi budowlane i konstrukcyjne, doradztwo inżynieryjne (usługi
budowlane), usługi budowlane i naprawy budynków, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego.

(111) 298682
(220) 2014 06 30
(210) 430561
(151) 2017 07 26
(441) 2014 10 13
(732) SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skiereszewo, PL.
(540) ColoCeum
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i leki weterynaryjne.
(111) 298683
(220) 2014 09 29
(151) 2017 04 27
(441) 2015 01 19
(732) CHARLIŃSKI LESŁAW, Olszyna, PL.
(540) SJ

(210) 433931
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi projektowania na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży, 44 prowadzenie salonów fryzjerskich i salonów piękności, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji, koloryzacji, stylizacji włosów, strzyżenie i układanie włosów, przedłużanie
i zagęszczanie włosów, wizaż.
(111) 298684
(220) 2014 10 24
(210) 434848
(151) 2017 07 28
(441) 2015 02 02
(732) NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bobrowniki, PL.
(540) KABAN
(510), (511) 29 mięso i wędliny.
(111) 298685
(220) 2015 04 09
(210) 441241
(151) 2017 05 25
(441) 2015 07 20
(732) MEDIA-SATURN-HOLDING GMBH, INGOLSTADT, DE.
(540) QUISY
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do przewodzenia, do przełączania, transformujące, akumulujące, regulujące lub sterujące elektryczność, urządzenia do nagrywania, transmisji, przetwarzania i odtwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nośniki zapisu magnetycznego,
nagrane i nienagrane nośniki danych wszystkich rodzajów (jeśli zawarte w klasie 9), programy komputerowe (zapisane), dane przechowywane elektronicznie (do pobrania), publikacje elektroniczne (do pobrania), sieci telekomunikacyjne, aparaty do komunikacji i technologii
informacyjnej oraz do telekomunikacji, urządzenia telekomunikacyjne
stosowane w radiowych sieciach komórkowych, przenośne aparaty
telekomunikacyjne, sprzęt łączności, telefony komórkowe, urządzenia komunikacji bezprzewodowej, karty kodowane, kodowane karty
telefoniczne, karty z elektronicznie zapisanymi danymi, urządzenia
do przechowywania danych, karty pamięci, karty telefoniczne, karty
chipowe oraz karty SIM, urządzenia do przetwarzania danych i komputery, sprzęt komputerowy i oprogramowanie w dziedzinie telekomunikacji oraz w odniesieniu do systemów komunikacji elektronicznej,
urządzenia sieciowe, w tym routery, modemy, serwery, kable, urządzenia zasilające, baterie i ich urządzenia zasilające, węzły komunikacyjne,
oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, sieci
łączności, jednostki interfejsu komunikacji, serwery komunikacyjne
[sprzęt komputerowy], kontrole komunikacyjne, terminale łączności
mobilnej, urządzenia dla automatyki domowej, elektroniczne systemy kontroli, automatyczne urządzenia do sterowania, urządzenia
do sterowania dla przemysłu, domu, ogrzewania, światła, żaluzji, rolet
i elektryczności, systemy specjalne dla domu i technologii budowlanej, w szczególności składające się z komputerów, w tym związane
z nimi oprogramowanie i / lub zasadniczo składające się z urządzeń
i narzędzi elektronicznych (o ile ujęte w klasie 9) do monitorowania,
kontroli i obsługi różnych urządzeń elektrycznych w technologii domu
i budynku oraz dla multimediów, alarmu, ogrzewania, klimatyzacji,
oświetlenia, żaluzji, rolet, monitoringu, wentylacji, kontroli dostępu,
systemów bezpieczeństwa, automatyczne urządzenia sterowania dla
budynków w dziedzinie multimedialnej, urządzenia dla elektroniki
przemysłowej i mechaniki, a mianowicie do pomiaru, regulacji kontroli, bezpieczeństwa, telewizji, monitorowania i technologii wideo, części i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 35 usługi
sprzedaży hurtowej, pośredniej i detalicznej, zwłaszcza w pomieszczeniach handlowych oraz za pośrednictwem sieci danych w odniesieniu
do urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń łączności i technologii
informatycznej, urządzeń sieciowych, systemów komunikacyjnych,
oprogramowania i urządzeń komputerowych, kart kodowanych,
kodowanych karty telefonicznych, kart z zapisem danych w formie
elektronicznej, urządzeń do przechowywania danych, kart pamięci,
kart telefonicznych, kart chipowych oraz kart SIM, baterii i ich urządzeń zasilających, usługi fakturowania, usługi księgowe na rzecz osób
trzecich, usługi sporządzania sprawozdań dla osób trzecich, usługi
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doradztwa dla konsumentów, 37 usługi instalacji przewodów telekomunikacyjnych, usługi instalacji sieci telekomunikacyjnych, usługi
instalowania systemów telekomunikacyjnych i przetwarzania danych
oraz urządzeń do dostępu do Internetu, usługi naprawy w dziedzinie
technologii budowlanej i automatyzacji, prace instalacyjne w zakresie technologii budowlanej i automatyki, prace z zakresu technologii
budowlanej, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, 38 telekomunikacja, usługi transmisji głosowej i danych (usługi danych i głosowe), usługi transmisji głosu, komunikacja
głosowa, danych i wiadomości, usługi komunikacyjne za pośrednictwem radiowych sieci komórkowych, w szczególności Globalny System Komunikacji Mobilnej (GSM), usługi transmisji danych, transmisja
danych za pomocą telekomunikacji, dostarczanie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, dostarczanie dostępu do Internetu, dostarczanie
połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem Internetu, usługi przewodzenia telekomunikacyjnego, usługi routingu i przyłączeniowe, telekomunikacyjne usługi
roamingu, usługi dostawcy usług internetowych, wynajem czasu
dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi w odniesieniu
do rozmów telefonicznych przez Internet (VOIP), usługi poczty elektronicznej dla danych i głosu, zapewnienie dostępu do Internetu,
elektroniczna transmisja danych, usługi komunikacji bezprzewodowej, usługi telekomunikacyjne, zapewnienie łączności między komputerami, usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem portali, usługi
telefonii komórkowej, usługi dostępu do telekomunikacji, obsługa
systemów telekomunikacyjnych, obsługa sieci telekomunikacyjnych,
wynajem linii telekomunikacyjnych, wynajem systemów łączności
bezprzewodowej, wynajem systemów łączności, wynajem urządzeń
komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, usługi łączności elektronicznej, przekazywanie rozmów telefonicznych i komunikacyjnych,
dostarczanie połączeń komunikacji elektronicznej, usługi komunikacji
cyfrowej, usługi łączności radiotelegraficznej, informacje telefoniczne
w odniesieniu do produktów i usług telekomunikacyjnych, doradztwo
i informacje w zakresie telekomunikacji, doradztwo w zakresie komunikacji elektronicznej, informacje i doradztwo w odniesieniu do wyżej
wymienionych usług, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
42 usługi przetwarzania w chmurze, usługi przechowywania danych
w chmurze, usługi opracowywania i rozwoju sprzętu i oprogramowania komputerowego i baz danych, usługi opracowywania i planowania
systemów automatyki przemysłowej i domowej, usługi elektronicznego przechowywania danych, wynajem urządzeń do przetwarzania
danych, usługi wsparcia i serwisowania oprogramowania, doradztwo
techniczne i planowanie techniczne, w szczególności w dziedzinie telekomunikacji.

(111) 298686
(220) 2015 06 13
(151) 2017 07 28
(441) 2015 09 28
(732) CIEŚLIK ANDRZEJ CONTIMAX, Bochnia, PL.
(540) CONTIMAX that’s good Magic Ocean
(540)

(210) 443579

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, granatowy, czarny,
biały, czerwony
(531) 01.17.02, 01.17.25, 26.11.03, 26.01.02, 26.01.03, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 29 ryby, ryby solone, ryby wędzone, ryby w stanie przetworzonym i półprzetworzonym, konserwy rybne, filety rybne w zalewach octowych, octowo-olejowych, olejowo-smakowych z owocami i warzywami, filety rybne z przyprawami, filety rybne w sosach
owocowo-warzywnych, sosach warzywnych, w sosach salsa, sałatki
rybno-owocowe, sałatki rybno-warzywne, pasty rybne, pasztety
z ryb, ryby w galarecie, sałatki rybne, potrawy na bazie ryb, kawior,
skorupiaki nieżywe
.

(111) 298687
(220) 2015 10 02
(151) 2017 05 26
(441) 2016 01 04
(732) BELFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) PURENA
(540)

(210) 447661

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, biały
(531) 01.15.11, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje i soki owocowe i warzywne, nektary owocowe i warzywne, napoje energetyczne i izotoniczne, syropy, esencje i ekstrakty owocowe i warzywne bezalkoholowe, napoje i soki zagęszczane, bezalkoholowe wyciągi z owoców
i warzyw, koktajle bezalkoholowe, napoje serwatkowe, wody gazowane i niegazowane.
(111) 298688
(220) 2015 10 15
(151) 2017 07 27
(441) 2016 01 18
(732) RAJZER ADAM, Rzeszów, PL.
(540) Bellanuna OSTERIA
(540)

(210) 448136

(531) 05.07.10, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, transportem,
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe,
winiarnie, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(111) 298689
(220) 2016 01 26
(210) 451653
(151) 2017 07 26
(441) 2016 04 25
(732) MALESZKA ANDRZEJ, Poznań, PL.
(540) MAGICZNE DRZEWO
(510), (511) 9 nagrane filmy, filmy kinematograficzne, filmy do pobrania, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe jako gry video nagrane
na dysku, przezrocza fotograficzne [slajdy], 16 publikacje drukowane, książki, albumy, komiksy, wydruki graficzne, fotografie, 28 gry,
gry elektroniczne, zabawki i akcesoria do zabawy, balony do zabawy,
karty do gier, kije do gier, kule i kulki do gier, piłki do gier, urządzenia
do gry, żetony do gry, gry automatyczne lub na żetony, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, 41 usługi
w zakresie: produkcji, dystrybucji, wypożyczania i pokazów filmów,
usługi studia filmowego, tworzenie filmów rysunkowych, prowadzenie festiwali filmowych, usługi pokazów filmowych, doradztwo
w zakresie produkcji filmów i muzyki, usługi w zakresie realizacji
filmów animowanych i programów telewizyjnych, gry internetowe
[nie do pobrania], usługi w zakresie pisania tekstów na zamówienie
takich jak publikacje, sztuki itp., produkcja nagrań audio i video oraz
usługi fotograficzne, fotoreportaże, usługi w zakresie rozrywki i na-
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uczania, usługi w zakresie realizacji i wystawiania spektakli, pisanie
scenariuszy i tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek
i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie i wypożyczanie książek, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, udostępnianie publikacji elektronicznych, publikowanie drogą
elektroniczną, publikowanie książek i recenzji, publikowanie tekstów
w postaci nośników elektronicznych, produkcja programów radiowych lub telewizyjnych, publikowanie on-line nie do pobrania, usługi parków rozrywki i lunaparków, usługi w zakresie nauczania, usługi
w zakresie kultury fizycznej .

(111) 298690
(220) 2016 07 11
(210) 458908
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) BEJTKA RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540) OCRA
(510), (511) 41 Organizowanie wydarzeń sportowych, w tym sportowych zawodów i turniejów, usługi rezerwacji biletów na wydarzenia
rozrywkowe, kulturalne i sportowe, udostępnianie obiektów na wydarzenia sportowe, zawody lekkoatletyczne, programy z nagrodami,
organizowanie festiwali dla celów kulturalnych i sportowych, organizowanie zawodów sprawnościowych, w tym biegów terenowych,
wyścigów przełajowych, wojskowych torów przeszkód, organizowanie i prowadzenie klubów sprawnościowych (fitness), usługi trenerów personalnych, usługi instruktażowe odnoszące się do gimnastyki, treningów siłowych, kulturystyki, aerobiku, ćwiczeń fizycznych,
diety i odżywiania, udostępnianie online usług rozrywkowych w zakresie związków sportowych, usługi informacyjne doradcze i konsultacyjne 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, programy 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 odnoszących się do gimnastyki, treningów siłowych, kulturystyki, aerobiku, ćwiczeń fizycznych, diety i odżywiania, udostępniania online
usług rozrywkowych w zakresie związków sportowych.
(111) 298691
(220) 2016 09 19
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) MICHALCZEWSKI DARIUSZ, Gdańsk, PL.
(540) TIGER DARIUSZ MICHALCZEWSKI
(540)

(210) 461687

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje witaminizowane, woda gazowana wzbogacona witaminami, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, za wyjątkiem mleka kokosowego,
soku kokosowego, soków owocowych, napojów owocowych i owocowych syropów do napojów.
(111) 298692
(220) 2016 10 10
(210) 462488
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) LEWANDOWSKI ŁUKASZ AMADEUSZ, Czarnów, PL.
(540) motorsport CAPSULE
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 symulatory, sportowe symulatory treningowe, symulatory urządzeń, symulatory do nauki jazdy, symulatory do symulacji
obsługi pojazdów lądowych, symulatory do trenowania personelu
w zakresie prowadzenia pojazdów, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, 29 batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze
na bazie orzechów, chipsy ujmowane w tej klasie, chipsy bananowe,
chipsy owocowe, chipsy warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane w formie paluszków, chipsy ziemniaczane w postaci
przekąsek, krążki cebuli, mieszanki owoców suszonych, mieszanki
owoców i orzechów, mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, orzechy aromatyzowane, orzechy blanszowane, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orzechy
łuskane, orzechy laskowe przetworzone, orzechy prażone, orzechy
preparowane, orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy solone, orzechy suszone, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne konserwowe, orzechy ziemne przetworzone, orzechy arachidowe
preparowane, orzechy arachidowe przetworzone, orzechy piniowe
przetworzone, przekąski ziemniaczane, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie suszonych owoców,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z owoców, suszona papaja,
suszona żurawina, suszone daktyle, suszone figi, suszone mango, suszone orzechy, suszone orzechy kokosowe, suszone owoce, suszone
truskawki, suszony ananas, zapiekanki, 32 aromatyzowane napoje
gazowane, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, bezalkoholowe napoje gazowane
niskokaloryczne, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cola, 41 edukacja, rozrywka, usługi w zakresie sportu .

(111) 298693
(220) 2016 12 07
(151) 2017 07 27
(441) 2017 03 27
(732) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz, PL.
(540) WIKTORIA
(540)

(210) 464830

(510), (511) 16 afisze, plakaty, książki, kalendarze, broszury, diagramy, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, materiały drukowane,
publikacje drukowane, tablice arytmetyczne, zakładki do książek,
28 bąki [zabawki], gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry, żetony, zabawki, plansze do gier, gry edukacyjne, karty edukacyjne,
41 realizacja spektakli, rozrywka, edukacja, pozaszkolna edukacja artystyczna, wystawianie przedstawień artystycznych, usługi klubowe
w zakresie rozrywki lub nauczania, nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], wystawianie spektakli, nauczanie
indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi gier.

(111) 298696
(220) 2017 01 20
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) POLAK PIOTR TECWELD, Piekary Śląskie, PL.
(540) DIGITIG
(540)

(210) 466631

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 spawarki, automatyczne spawarki elektryczne, elektryczne urządzenia do spawania, maszyny do spawania łukiem elektrycznym, elektrody do urządzeń spawalniczych, palniki spawalnicze, urządzenia do spawania laserowego, części zamienne, osprzęt
i akcesoria do wymienionych urządzeń.
(111) 298697
(220) 2017 01 16
(210) 466683
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 03
(732) STAR-TYP SPORT ZAKŁADY WZAJEMNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) MISTRZOSTWA POLSKI W ZAKŁADACH NA ŻYWO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.07, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane,
musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, wody
niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe, soki, napoje
i nektary: owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbety, napoje izotoniczne, energetyczne, proteinowe, węglowodanowe, syropy zagęszczane, 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 wzbogacone witaminami i minerałami.
(111) 298694
(220) 2016 12 30
(151) 2017 07 26
(441) 2017 03 27
(732) WYSOCKI ZBIGNIEW, Warszawa, PL.
(540) MASŁO Z MASELNICY
(540)
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(210) 465842

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny
(531) 11.03.01, 11.03.07, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania marketingowe, obróbka tekstów, reklama,
marketing, 38 łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, 41 gry
świadczone on-line, gry hazardowe, imprezy sportowe, organizowanie konkursów, kultura fizyczna, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, informacja o rozrywce, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
organizowanie zawodów sportowych.
(111) 298698
(220) 2017 01 16
(210) 466684
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 03
(732) STAR-TYP SPORT ZAKŁADY WZAJEMNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) MISTRZOSTWA POLSKI W OBSTAWIANIU NA ŻYWO
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 masło.
(111) 298695
(220) 2017 01 05
(210) 466064
(151) 2017 07 27
(441) 2017 02 20
(732) GRABOWSKI MATEUSZ KARTY GRABOWSKIEGO, Szczecinek, PL.
(540) KARTY GRABOWSKIEGO

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, szary
(531) 11.03.01, 11.03.07, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania marketingowe, obróbka tekstów, reklama,
marketing, 38 łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie
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informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, 41 gry
świadczone on-line, gry hazardowe, imprezy sportowe, organizowanie konkursów, kultura fizyczna, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, informacja o rozrywce, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
organizowanie zawodów sportowych.

(111) 298699
(220) 2017 01 25
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) BARNAŚ PATRYK, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 466745

Nr 11/2017

sklepowych oraz wynajem magazynów chłodniczych i zamrażalniczych, usługi parkingowe, 40 usługi blacharskie, zamrażanie artykułów spożywczych.

(111) 298702
(220) 2016 09 05
(210) 461102
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POLREGIO
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 03.07.19, 26.11.03, 26.11.06, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 39 transport kolejowy, transport pasażerski.

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny, beżowy, różowy,
jasnoróżowy
(531) 02.01.01, 02.01.19, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 29.01.15
(510), (511) 34 bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej,
cygara, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, cygaretki, cygarnice, cygarniczki, fajki, stojaczki na fajki, filtry do papierosów, gilotynki do cygar, papier higroskopijny do fajek, humidory, kamienie
do zapalniczek, papierośnice, papierosy, papierosy elektroniczne,
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, pojemniczki z gazem do zapalniczek, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy,
przybory do czyszczenia fajek, spluwaczki dla żujących tytoń, środki
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne
niż olejki eteryczne, zioła do palenia, zapalniczki dla palaczy, pudełka na zapałki, zapałki, woreczki na tytoń, waporyzatory dla palaczy
do stosowania doustnego, ustniki z bursztynu do papierosów i cygar,
ustniki do cygarniczek, ustniki do cygar, pojemniki na tytoń, tytoń
do żucia, tytoń, tabakierki, tabaka, środki aromatyzujące do tytoniu
inne niż olejki eteryczne.
(111) 298700
(220) 2017 01 26
(210) 466755
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 03
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) FRUGO FUN FANTASTIC
(510), (511) 32 napoje owocowe, soki warzywno-owocowe, w tym
dla dzieci, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, napoje
bezalkoholowe, wody mineralne, napoje gazowane, soki owocowe.
(111) 298701
(220) 2016 09 02
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) SUPER TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karczew, PL.
(540) Super Trans
(540)

(210) 461070

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 26.04.09, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 37 naprawa i diagnostyka pojazdów samochodowych,
usługi myjni samochodowych, usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji, dezynfekcja naczep chłodniczych, 39 usługi chłodnicze:
składowanie, przeładunki, transport chłodniczy i zamrażalniczy,
transport chłodniczy artykułów spożywczych, przewóz jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych oraz żywca drobiowego, pakowanie
i składowanie towarów, w tym wynajem magazynów i pomieszczeń

(111) 298703
(220) 2016 09 08
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) Handy & Harman, White Plains, US.
(540) sil-fos
(510), (511) 6 stopy lutownicze (luty).

(210) 461219

(111) 298704
(220) 2016 09 12
(210) 461357
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) JACHOWICZ MICHAŁ, BARCZYK TOMASZ M-TECH SPÓŁKA
CYWILNA, Gliwice, PL.
(540) m TECH
(540)

Kolor znaku: błękitny, niebieski
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, urządzenia i instalacje
do oświetlenia, oprawki do lamp elektrycznych, diody świetlne,
oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, urządzenia do oświetlenia pojazdów, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni oraz sklepów internetowych w zakresie urządzeń i instalacji do oświetlenia,
42 projektowanie zewnętrznych i wewnętrznych systemów oświetleniowych obiektów i budowli.
(111) 298705
(220) 2016 09 12
(210) 461362
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) XPERIENCE EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) xperience CORPORATE EVENTS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony, żółty, pomarańczowy,
fioletowy, różowy, niebieski, szary
(531) 26.13.01, 26.04.02, 27.01.05, 29.01.15
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(510), (511) 39 transport lotniczy i pasażerski, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
43 rezerwacja miejsc w hotelach.

(111) 298706
(220) 2016 09 13
(210) 461397
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Brzeg Dolny, PL.
(540) GIBERIN
(510), (511) 1 regulatory wzrostu i rozwoju roślin.
(111) 298707
(220) 2016 09 14
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) GAWLIK EWELINA, Warszawa, PL.
(540) HUG gallery
(540)

(210) 461438

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 bazy do perfum kwiatowych, bergamotowy olejek,
olejki aromatyczne, olejki eteryczne jako aromaty do napojów, terpeny jako olejki aromatyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki eteryczne cytrynowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejek lawendowy, olejek
migdałowy, olejek różany, wintergrinowy olejek, lawendowa woda,
esencje eteryczne, esencjonalne olejki, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje z mięty, olejek terpentynowy jako
preparat odtłuszczający, woda zapachowa, woda toaletowa, kolońska woda, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, preparaty do odymiania
[perfumy], antyperspiranty jako środki przeciwpotne, geraniol, heliotropina, jonon jako wyroby perfumeryjne, safrol, perfumeryjne produkty, perfumy, piżmo [perfumeria], kadzidełka, kadzidła, bursztyn
używany do wyrobów perfumeryjnych, saszetki zapachowe do bielizny, potpourri jako mieszanki zapachowe, środki odświeżające powietrze zapachowe, kosmetyki upiększające, preparaty do makijażu,
lakiery do paznokci, błyszczyki do ust, pomadki do ust, szminki, pomady do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi, ołówki [kredki]
kosmetyczne, ołówki do brwi, puder do makijażu, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do rzęs, kosmetyczne maseczki, kosmetyki, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty
do odchudzania, preparaty kosmetyczne do odchudzania, toaletowe
produkty, zestawy kosmetyków, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, wazelina do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, waciki do celów kosmetycznych, patyczki z waty
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, preparaty do opalania, kremy wybielające do skóry, preparaty do ochrony przed słońcem, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko
oczyszczające od celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do depilacji, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
do mycia, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła lecznicze, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, suche szampony, szampony, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji
włosów, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, żele do wybielania zębów, paski do odświeżania oddechu, odświeżacze do ust
w aerozolu, środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej,
preparaty do prania, chemiczne produkty do ożywiania kolorów
do użytku domowego [pranie], farbki stosowane do prania, środki
do namaczania bielizny, preparaty do odbarwiania, kora mydłoki
do prania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, terpentyna jako środek do wywabiania tłustych
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plam, ultramaryna jako środek barwiący do bielizny, sole wybielające, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, preparaty do krochmalenia, preparaty do czyszczenia, wybielacze i odbarwiacze do celów kosmetycznych, soda krystaliczna do czyszczenia, skrobia do nadawania połysku w praniu, tłuszcze do celów kosmetycznych, alkalia lotne
[amoniak] używane jako detergent, barwniki środki chemiczne
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], barwniki
do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antystatyczne preparaty do celów domowych, 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych,
algicydy, hydrastyna, hydrastynina, biocydy, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne,
estry do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne
preparaty, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, batoniki lukrecjowe
do celów farmaceutycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych, gencjana do celów farmaceutycznych, gorczyca do celów
farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, diastaza do celów
medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, laktoza do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, kwebracho
do celów medycznych, wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kolcowój lekarski do celów medycznych, kwasja do celów medycznych,
koper włoski do celów leczniczych, olejek z kopru do celów leczniczych, jodyna, lukrecja do celów farmaceutycznych, kamfora do celów medycznych, kamforowy olejek do celów medycznych, olejek
z kopru do celów leczniczych, olej gorczycowy do celów leczniczych,
olej rycynowy do celów leczniczych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, krotonowa kora, mangrowa kora do celów farmaceutycznych, lucerna
chmielowa do celów farmaceutycznych, kondurango kora do celów
medycznych, kora z angostury do celów medycznych, magnezja
do celów farmaceutycznych, melisowa woda do celów farmaceutycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, migdałowe
mleko do celów farmaceutycznych, mleko słodowe do celów leczniczych, moleskin do celów medycznych, myrobolan do celów farmaceutycznych, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, pektyna
do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych,
peptony do celów farmaceutycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian potasu do celów farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe
do celów leczniczych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, produkty uboczne procesu przeróbki ziaren zbóż dla celów medycznych, woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych,
woda morska do kąpieli leczniczych, woda ołowiawa, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, wodorowęglan sodowy
do celów farmaceutycznych, wody mineralne do celów leczniczych,
wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wyciąg z chmielu
do celów farmaceutycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów leczniczych, żelatyna do celów medycznych, preparaty białka
do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów medycznych,
preparaty bizmutu do celów farmaceutycznych, salmiak, skrobia
do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, tłuszcze
do celów medycznych, terpentyna do celów farmaceutycznych, tran,
tymol do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, błonnik
pokarmowy, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające glukozę, artykuły
żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, suplementy
diety zawierające białko, białkowe suplementy diety, suplementy
diety zawierające lecytynę, siemię lniane do celów farmaceutycznych, gurjunowy balsam do celów medycznych, herbata lecznicza,
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tabletki zmniejszające apetyt, herbaty ziołowe do celów medycznych, lecznicze napoje, lecznicze oleje, lecznicze zioła, lecznicze napary, lecznicze nalewki, przepaski na oczy do celów medycznych,
bandaże higieniczne, gaza opatrunkowa, gąbka do ran, kompresy,
okłady, okłady gorczycowe, wata antyseptyczna, wata aseptyczna,
wata do celów medycznych, wata higroskopijna, opaski barkowe
do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, plastry, plastry do celów medycznych, plastry gorczycowe, plastry przylepne lecznicze,
plastry samoprzylepne, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, antyseptyki, dezynfekcyjne środki do toalet chemicznych,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, bakteriobójcze środki,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, roztwory do użytku ze szkłami kontaktowymi, czyszczące preparaty do szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, higieniczne
majtki, higieniczne opaski, higieniczne podpaski, intymne preparaty
nawilżające, wkładki ochronne do majtek jako artykuły higieniczne,
majtki higieniczne dla nietrzymających moczu, opaski menstruacyjne, tampony menstruacyjne, laktacyjne wkładki, preparaty do irygacji do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy,
pieluchy dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
pieluchy higieniczne, podpaski higieniczne, podpaski menstruacyjne, poduszeczki do karmienia piersią, pomady do celów medycznych, taśmy do podpasek, taśmy przylepne do celów medycznych,
taśmy samoprzylepne do celów medycznych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, cedrowe drewno
jako środek odstraszający owady, kadzidełka do odstraszania owadów, środki do odstraszania owadów, środki odstraszające insekty
dla psów, chinowa kora do celów leczniczych, bransolety do celów
leczniczych, obrączki przeciwreumatyczne, sole do kąpieli do celów
leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, kąpiele lecznicze, kąpiele tlenowe, leki pomocnicze, lotony do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw
łupieżowi, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, ołówki hemostatyczne, ołówki kaustyczne, ołówki przeciw brodawkom, ołówki
przeciw migrenie, opłatki do celów farmaceutycznych, opodeldok,
papier do plastrów gorczycowych, papier przeciwmolowy, pierścienie na odciski stóp, pigułki do celów farmaceutycznych, podkładki
dla palucha koślawego, preparaty dla organoterapii, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, preparaty medyczne do odchudzania,
preparaty medyczne na porost włosów, preparaty przeciw hemoroidom, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty z mikroorganizmami do celów medycznych
lub weterynaryjnych, środki do oczyszczania powietrza, środki
do odświeżania powietrza, środki medyczne przeciw poceniu się,
środki medyczne przeciw poceniu się stóp, środki na uspokojenie
nerwów, środki nasenne, środki odkażające, środki przeciw gorączce,
środki przeciw migrenie, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, trociczki do odymiania, trociczki do odymiania dla celów
medycznych, 10 pasy ciążowe, urządzenia do odciągania mleka
z piersi, urządzenia do karmienia, butelki dla niemowląt, butelki
do karmienia, smoczki do butelki dla niemowląt, smoczki, smoczki
dziecięce, zamknięcia do butelki dla niemowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, gryzaki do złagodzenia ząbkowania lub ułatwienia
gryzienia, gryzaki dla ząbkujących dzieci, medyczne aparaty i instrumenty, rehabilitacyjna aparatura do ciała do celów medycznych, materace nadmuchiwane do celów leczniczych, materace położnicze,
nadmuchiwane wezgłowia do celów leczniczych, nadmuchiwane
poduszki do celów leczniczych, poduszki do celów leczniczych, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, przyrządy
do ćwiczeń w gimnastyce leczniczej, urządzenia do gimnastyki leczniczej, artykuły ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, usztywniające
wkładki ortopedyczne do obuwia, wkładki do butów przeciw płaskostopiu, ochraniacze na palce do celów medycznych, pasy do celów
leczniczych, pasy galwaniczne do celów leczniczych, pasy ortopedyczne, pasy podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy podżołądkowe,
pasy przepuklinowe, pasy pępkowe, podkładki uciskowe podbrzuszne, podkładki podbrzuszne, brzuszne gorsety, gorsety do celów leczniczych, bandaże elastyczne, bandaże jako opaski podtrzymujące,
bandaże ortopedyczne na stawy, opaski usztywniające na stawy,
opaski, bandaże przepuklinowe, temblaki jako opaski podtrzymują-
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ce, wodne łóżka do celów leczniczych, urządzenia rozpylające do celów medycznych, przyrządy do wdmuchiwania proszków lub gazów
np. do dróg oddechowych, aparatura do mikrodermabrazji, aparaty
do masażu wibracyjnego, przyrządy do masażu kosmetycznego, rękawice do masażu, aparaty do masaży, rękawice do celów medycznych, odzież kompresyjna, elektryczne poduszki do celów leczniczych, przyrządy do fizykoterapii, koce podgrzewane elektrycznie
do celów leczniczych, lampy dla celów leczniczych, lampy kwarcowe
do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych,
galwaniczna aparatura terapeutyczna, galwaniczne pasy do celów
leczniczych, aplikatory pigułek, pojemniki do aplikowania leków, łyżki do leków, buteleczki z kroplomierzem do celów leczniczych, kroplomierze do celów leczniczych, poduszki przeciw bezsenności,
prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, aparaty ortodoncyjne, grzebienie do wyczesywania wszy, irygatory do celów medycznych, zestawy do irygacji, szczotki do czyszczenia języków, łopatki do czyszczenia uszu, zatyczki do uszu jako
przyrządy do ochrony uszu, 24 bieżniki stołowe, serwety na stół niepapierowe, obrusy na stół [niepapierowe], ceraty [obrusy], chorągiewki, chusteczki do nosa tekstylne, etykiety z materiału, firanki,
flagi niepapierowe, kapy na łóżka, narzuty na łóżka, narzuty pikowane, kołderki do przykrywania nóg, kotary i zasłony na drzwi, pokrowce ochronne na meble, moskitiery, okładziny do mebli z surowców
włókienniczych, okładziny do mebli z tworzyw sztucznych, pledy
podróżne, płótna do gobelinów i haftów, płótno do przewijania niemowląt, podstawki pod kieliszki z tkanin, podszewki z tkaniny, podszewki do kapeluszy, pokrowce na poduszki, pokrycie na materace,
pokrowce materiałowe na deski toaletowe, pościel, poszewki na poduszki, prześcieradła z tkaniny, przykrycia na łóżka, ręczniki do twarzy tekstylne, rękawice kąpielowe, rękawice toaletowe, płótna
do sera, serwetki stołowe tekstylne, sukna bilardowe, sztandary, poszwy zastępujące prześcieradła, tekstylne materiały do filtrowania,
uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, zasłony prysznicowe
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, materiały tekstylne,
materiały tekstylne nietkane, adamaszek, aksamit, barchan, brokaty,
całuny, drogiet jako tkaniny drukowane tkaniny perkalowe, dzianina,
dżersej jako materiał, materiały pokryte motywami rysunkami do haftowania, jedwab jako tkanina, kaliko [perkal], gaza jako tkanina, filc,
flanela jako tkanina, konopne płótno, konopne tkaniny, krepa jako
tkanina, krepon, marabut jako materiał, materiały lepkie przyklejane
na gorąco, materiały z juty, moleskin jako tkanina, tkaniny z ostnicy,
płótno, tkaniny z ramii, ratyna jako tkanina, szewiot jako tkanina, tafta jako tkanina, tiul, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów
włókienniczych, tkaniny elastyczne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny nie przepuszczające gazów na balony aerostatyczne, tkaniny
obiciowe, tkaniny płócienne na buty, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny ze sztucznego jedwabiu,
trykot jako materiał, włosianka jako materiał na worki, zefir jako tkanina, 25 bielizna osobista, piżamy w tym koszule nocne do karmienia,
koszule do karmienia, bielizna do karmienia, biustonosze w tym biustonosze do karmienia, podkoszulki, T-shirty, bielizna wchłaniająca
pot, bluzy, kombinezony, chusty, fulardy, kamizelki, kombinezony,
koszule, koszule z krótkimi rękawami, legginsy, spodnie, spódnice,
mufki jako odzież, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, rajstopy,
okrycia wierzchnie w tym palta, płaszcze, prochowce, peleryny, sukienki, swetry, żakiety pikowane, kurtki jako odzież, kurtki wełniane
lub futrzane z kapturem, obuwie: drewniaki, espadryle, gimnastyczne, piłkarskie, pantofle domowe, kalosze, półbuty, sandały, baleriny,
klapki, japonki, kozaki, mokasyny, pantofle, nakrycia głowy, 28 gry
i zabawki dla rozrywki, edukacji i rozwoju niemowląt i dzieci, zabawki
pluszowe i z miękkich materiałów, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci,
elektroniczne gry dydaktyczne, gry planszowe, gry zręcznościowe,
zabawki podręczne, hulajnogi i deskorolki, biżuteria i kosmetyki
do zabawy, dziecięce domki dla lalek, telefony do zabawy, pojazdy
do zabawy, układanki, zabawki muzyczne, baseny pompowane
i z tworzyw sztucznych, do użytku rekreacyjnego, nadmuchiwane
pomoce do nauki pływania dla dzieci, sprzęt pływacki i zabawki
do kąpieli, zabawki do piaskownicy, zabawki i narzędzia do piasku,
35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations,
agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publiko-
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wanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem billboardów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne,
radiowa reklama, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla prowadzenia biur, obsługa administracyjna firm na zlecenie, sekretarskie usługi, usługi
zarządzania programami refundacji w imieniu osób trzecich, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, wynajem fotokopiarek, transkrypcja formy
wiadomości i komunikatów, importowo-eksportowe agencje, usługi
impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów
promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, fakturowanie, księgowość, rachunkowość, agencje informacji handlowej, outsourcing
jako doradztwo handlowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, handlowe wyceny, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, usługi
w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności
gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje
się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zarządzanie zbiorami informatycznym, badania marketingowe, badania rynku, opinie i sondaże, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi menedżerskie dla sportowców, sprzedaż
produktów: bazy do perfum kwiatowych, bergamotowy olejek, olejki aromatyczne, olejki eteryczne jako aromaty do napojów, terpeny
jako olejki aromatyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki eteryczne cytrynowe,
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, wintergrinowy olejek, lawendowa woda,
esencje eteryczne, esencjonalne olejki, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje z mięty, olejek terpentynowy jako
preparat odtłuszczający, woda zapachowa, woda toaletowa, kolońska woda, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, preparaty do odymiania
[perfumy], antyperspiranty jako środki przeciwpotne, geraniol, heliotropina, jonon jako wyroby perfumeryjne, safrol, perfumeryjne produkty, perfumy, piżmo [perfumeria], kadzidełka, kadzidła, bursztyn
używany do wyrobów perfumeryjnych, saszetki zapachowe do bielizny, potpourri jako mieszanki zapachowe, środki odświeżające powietrze zapachowe, kosmetyki upiększające, preparaty do makijażu,
lakiery do paznokci, błyszczyki do ust, pomadki do ust, szminki, pomady do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi, ołówki [kredki]
kosmetyczne, ołówki do brwi, puder do makijażu, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do rzęs, kosmetyczne maseczki, kosmetyki, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty
do odchudzania, preparaty kosmetyczne do odchudzania, toaletowe
produkty, zestawy kosmetyków, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, wazelina do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, waciki do celów kosmetycznych, patyczki z waty
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, preparaty do opalania, kremy wybielające do skóry, preparaty do ochrony przed słońcem, balsamy inne niż do celów me-
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dycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko
oczyszczające od celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do depilacji, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
do mycia, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła lecznicze, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, suche szampony, szampony, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji
włosów, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, żele do wybielania zębów, paski do odświeżania oddechu, odświeżacze do ust
w aerozolu, środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej,
preparaty do prania, chemiczne produkty do ożywiania kolorów
do użytku domowego [pranie], farbki stosowane do prania, środki
do namaczania bielizny, preparaty do odbarwiania, kora mydłoki
do prania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, terpentyna jako środek do wywabiania tłustych
plam, ultramaryna jako środek barwiący do bielizny, sole wybielające, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, preparaty do krochmalenia, preparaty do czyszczenia, wybielacze i odbarwiacze do celów kosmetycznych, soda krystaliczna do czyszczenia, skrobia do nadawania połysku w praniu, tłuszcze do celów kosmetycznych, alkalia lotne
[amoniak] używane jako detergent, barwniki środki chemiczne
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], barwniki
do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antystatyczne preparaty do celów domowych, aerozole chłodzące do celów medycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych,
algicydy, hydrastyna, hydrastynina, biocydy, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne,
estry do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne
preparaty, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, batoniki lukrecjowe
do celów farmaceutycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych, gencjana do celów farmaceutycznych, gorczyca do celów
farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, diastaza do celów
medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, laktoza do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, kwebracho
do celów medycznych, wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kolcowój lekarski do celów medycznych, kwasja do celów medycznych,
koper włoski do celów leczniczych, olejek z kopru do celów leczniczych, jodyna, lukrecja do celów farmaceutycznych, kamfora do celów medycznych, kamforowy olejek do celów medycznych, olejek
z kopru do celów leczniczych, olej gorczycowy do celów leczniczych,
olej rycynowy do celów leczniczych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, krotonowa kora, mangrowa kora do celów farmaceutycznych, lucerna
chmielowa do celów farmaceutycznych, kondurango kora do celów
medycznych, kora z angostury do celów medycznych, magnezja
do celów farmaceutycznych, melisowa woda do celów farmaceutycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, migdałowe
mleko do celów farmaceutycznych, mleko słodowe do celów leczniczych, moleskin do celów medycznych, myrobolan do celów farmaceutycznych, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, pektyna
do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych,
peptony do celów farmaceutycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian potasu do celów farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe
do celów leczniczych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, produkty uboczne procesu przeróbki ziaren zbóż dla celów medycznych, woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych,
woda morska do kąpieli leczniczych, woda ołowiawa, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, wodorowęglan sodowy
do celów farmaceutycznych, wody mineralne do celów leczniczych,
wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wyciąg z chmielu
do celów farmaceutycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do ce-
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lów leczniczych, żelatyna do celów medycznych, preparaty białka
do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów medycznych,
preparaty bizmutu do celów farmaceutycznych, salmiak, skrobia
do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, tłuszcze
do celów medycznych, terpentyna do celów farmaceutycznych, tran,
tymol do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, błonnik
pokarmowy, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające glukozę, artykuły
żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, suplementy
diety zawierające białko, białkowe suplementy diety, suplementy
diety zawierające lecytynę, siemię lniane do celów farmaceutycznych, gurjunowy balsam do celów medycznych, herbata lecznicza,
tabletki zmniejszające apetyt, herbaty ziołowe do celów medycznych, lecznicze napoje, lecznicze oleje, lecznicze zioła, lecznicze napary, lecznicze nalewki, przepaski na oczy do celów medycznych,
bandaże higieniczne, gaza opatrunkowa, gąbka do ran, kompresy,
okłady, okłady gorczycowe, wata antyseptyczna, wata aseptyczna,
wata do celów medycznych, wata higroskopijna, opaski barkowe
do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, plastry, plastry do celów medycznych, plastry gorczycowe, plastry przylepne lecznicze,
plastry samoprzylepne, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, antyseptyki, dezynfekcyjne środki do toalet chemicznych,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, bakteriobójcze środki,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, roztwory do użytku ze szkłami kontaktowymi, czyszczące preparaty do szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, higieniczne
majtki, higieniczne opaski, higieniczne podpaski, intymne preparaty
nawilżające, wkładki ochronne do majtek jako artykuły higieniczne,
majtki higieniczne dla nietrzymających moczu, opaski menstruacyjne, tampony menstruacyjne, laktacyjne wkładki, preparaty do irygacji do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy,
pieluchy dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
pieluchy higieniczne, podpaski higieniczne, podpaski menstruacyjne, poduszeczki do karmienia piersią, pomady do celów medycznych, taśmy do podpasek, taśmy przylepne do celów medycznych,
taśmy samoprzylepne do celów medycznych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, cedrowe drewno
jako środek odstraszający owady, kadzidełka do odstraszania owadów, środki do odstraszania owadów, środki odstraszające insekty
dla psów, chinowa kora do celów leczniczych, bransolety do celów
leczniczych, obrączki przeciwreumatyczne, sole do kąpieli do celów
leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, kąpiele lecznicze, kąpiele tlenowe, leki pomocnicze, lotony do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw
łupieżowi, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, ołówki hemostatyczne, ołówki kaustyczne, ołówki przeciw brodawkom, ołówki
przeciw migrenie, opłatki do celów farmaceutycznych, opodeldok,
papier do plastrów gorczycowych, papier przeciwmolowy, pierścienie na odciski stóp, pigułki do celów farmaceutycznych, podkładki
dla palucha koślawego, preparaty dla organoterapii, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, preparaty medyczne do odchudzania,
preparaty medyczne na porost włosów, preparaty przeciw hemoroidom, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty z mikroorganizmami do celów medycznych
lub weterynaryjnych, środki do oczyszczania powietrza, środki
do odświeżania powietrza, środki medyczne przeciw poceniu się,
środki medyczne przeciw poceniu się stóp, środki na uspokojenie
nerwów, środki nasenne, środki odkażające, środki przeciw gorączce,
środki przeciw migrenie, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, trociczki do odymiania, trociczki do odymiania dla celów
medycznych, pasy ciążowe, urządzenia do odciągania mleka z piersi,
urządzenia do karmienia, butelki dla niemowląt, buteki do karmienia, smoczki do butelki dla niemowląt, smoczki, smoczki dziecięce,
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zamknięcia do butelki dla niemowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, gryzaki do złagodzenia ząbkowania lub ułatwienia gryzienia,
gryzaki dla ząbkujących dzieci, medyczne aparaty i instrumenty, rehabilitacyjna aparatura do ciała do celów medycznych, materace nadmuchiwane do celów leczniczych, materace położnicze, nadmuchiwane wezgłowia do celów leczniczych, nadmuchiwane poduszki
do celów leczniczych, poduszki do celów leczniczych, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, przyrządy do ćwiczeń
w gimnastyce leczniczej, urządzenia do gimnastyki leczniczej, artykuły ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, usztywniające wkładki
ortopedyczne do obuwia, wkładki do butów przeciw płaskostopiu,
ochraniacze na palce do celów medycznych, pasy do celów leczniczych, pasy galwaniczne do celów leczniczych, pasy ortopedyczne,
pasy podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy podżołądkowe, pasy
przepuklinowe, pasy pępkowe, podkładki uciskowe podbrzuszne,
podkładki podbrzuszne, brzuszne gorsety, gorsety do celów leczniczych, bandaże elastyczne, bandaże jako opaski podtrzymujące,
bandaże ortopedyczne na stawy, opaski usztywniające na stawy,
opaski, bandaże przepuklinowe, temblaki jako opaski podtrzymujące, wodne łóżka do celów leczniczych, urządzenia rozpylające do celów medycznych, przyrządy do wdmuchiwania proszków lub gazów
np. do dróg oddechowych, aparatura do mikrodermabrazji, aparaty
do masażu wibracyjnego, przyrządy do masażu kosmetycznego, rękawice do masażu, aparaty do masaży, rękawice do celów medycznych, odzież kompresyjna, elektryczne poduszki do celów leczniczych, przyrządy do fizykoterapii, koce podgrzewane elektrycznie
do celów leczniczych, lampy dla celów leczniczych, lampy kwarcowe
do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych,
galwaniczna aparatura terapeutyczna, galwaniczne pasy do celów
leczniczych, aplikatory pigułek, pojemniki do aplikowania leków, łyżki do leków, buteleczki z kroplomierzem do celów leczniczych, kroplomierze do celów leczniczych, poduszki przeciw bezsenności,
prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, aparaty ortodoncyjne, grzebienie do wyczesywania wszy, irygatory do celów medycznych, zestawy do irygacji, szczotki do czyszczenia języków, łopatki do czyszczenia uszu, zatyczki do uszu jako
przyrządy do ochrony uszu, bieżniki stołowe, serwety na stół niepapierowe, obrusy na stół [niepapierowe], ceraty [obrusy], chorągiewki,
chusteczki do nosa tekstylne, etykiety z materiału, firanki, flagi niepapierowe, kapy na łóżka, narzuty na łóżka, narzuty pikowane, kołderki
do przykrywania nóg, kotary i zasłony na drzwi, pokrowce ochronne
na meble, moskitiery, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, okładziny do mebli z tworzyw sztucznych, pledy podróżne,
płótna do gobelinów i haftów, płótno do przewijania niemowląt,
podstawki pod kieliszki z tkanin, podszewki z tkaniny, podszewki
do kapeluszy, pokrowce na poduszki, pokrycie na materace, pokrowce materiałowe na deski toaletowe, pościel, poszewki na poduszki,
prześcieradła z tkaniny, przykrycia na łóżka, ręczniki do twarzy tekstylne, rękawice kąpielowe, rękawice toaletowe, płótna do sera, serwetki stołowe tekstylne, sukna bilardowe, sztandary, poszwy zastępujące prześcieradła, tekstylne materiały do filtrowania, uchwyty
do zasłon z materiałów tekstylnych, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, materiały tekstylne, materiały
tekstylne nietkane, adamaszek, aksamit, barchan, brokaty, całuny,
drogiet jako tkaniny drukowane tkaniny perkalowe, dzianina, dżersej
jako materiał, materiały pokryte motywami rysunkami do haftowania, jedwab jako tkanina, kaliko [perkal], gaza jako tkanina, filc, flanela
jako tkanina, konopne płótno, konopne tkaniny, krepa jako tkanina,
krepon, marabut jako materiał, materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały z juty, moleskin jako tkanina, tkaniny z ostnicy, płótno,
tkaniny z ramii, ratyna jako tkanina, szewiot jako tkanina, tafta jako
tkanina, tiul, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny elastyczne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny
nie przepuszczające gazów na balony aerostatyczne, tkaniny obiciowe, tkaniny płócienne na buty, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny z włókna szklanego
do celów włókienniczych, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, trykot
jako materiał, włosianka jako materiał na worki, zefir jako tkanina,
bielizna osobista, piżamy w tym koszule nocne do karmienia, koszule
do karmienia, bielizna do karmienia, biustonosze w tym biustonosze
do karmienia, podkoszulki, T-shirty, bielizna wchłaniająca pot, bluzy,
kombinezony, chusty, fulardy, kamizelki, kombinezony, koszule, koszule z krótkimi rękawami, legginsy, spodnie, spódnice, mufki jako
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odzież, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie
w tym palta, płaszcze, prochowce, peleryny, sukienki, swetry, żakiety
pikowane, kurtki jako odzież, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, obuwie: drewniaki, espadryle, gimnastyczne, piłkarskie, pantofle domowe, kalosze, półbuty, sandały, baleriny, klapki, japonki, kozaki, mokasyny, pantofle, nakrycia głowy, gry i zabawki dla rozrywki,
edukacji i rozwoju niemowląt i dzieci, zabawki pluszowe i z miękkich
materiałów, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, elektroniczne gry dydaktyczne, gry planszowe, gry zręcznościowe, zabawki podręczne,
hulajnogi i deskorolki, biżuteria i kosmetyki do zabawy, dziecięce
domki dla lalek, telefony do zabawy, pojazdy do zabawy, układanki,
zabawki muzyczne, baseny pompowane i z tworzyw sztucznych,
do użytku rekreacyjnego, nadmuchiwane pomoce do nauki pływania dla dzieci, sprzęt pływacki i zabawki do kąpieli, zabawki do piaskownicy, zabawki i narzędzia do piasku, 42 testowanie materiałów,
stylizacja jako wzornictwo przemysłowe, usługi projektantów mody,
usługi artystów grafików, usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników
w celu organizowania grup, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania
udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia
spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem
sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich (social media), usługi
dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi internetowego
dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiperłączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych
lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, video, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych.

(111) 298708
(220) 2016 09 14
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) Highlights for Children, Inc., Columbus, US.
(540) Łowcy obrazków
(510), (511) 16 książki i czasopisma.

(210) 461460

(111) 298709
(220) 2016 10 12
(210) 461470
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) JÓŹWIAK DANIEL OSTEO CENTER, Poznań, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 24.15.21, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń,
44 fizjoterapia, usługi medyczne.
(111) 298710
(220) 2016 09 15
(210) 461495
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) CEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kąty Wrocławskie, PL.
(540) Paclan-mocna rzecz!
(510), (511) 6 folie aluminiowe, 16 papier, karton oraz następujące
wyroby wykonane z tych materiałów: torebki z papieru na artykuły
żywnościowe, worki na śmieci z papieru [do użytku domowego],
torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych, utrzymujące
wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chłonne
arkusze papieru do pakowania żywności, filtry do kawy papierowe,
worki na śmieci wykonane z papieru, papier do pieczenia kruchego ciasta, papier do pieczenia, bibuła filtracyjna, torebki i woreczki
z tworzywa sztucznego nie zawarte w innych klasach do przechowy-
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wania pieczonych produktów, kanapek, odpadków, do pojemników
na śmieci oraz do przechowywania głęboko mrożonych produktów,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie zawarte w innych
klasach, serwetki papierowe, 17 kauczuk, guma, materiały do pakowania (wypychania) wykonane z kauczuku i/lub plastiku.

(111) 298711
(220) 2016 09 15
(210) 461502
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eden royal sapphire
(510), (511) 3 płyny i proszki do prania, wybielacze, płyny do płukania, środki do czyszczenia.
(111) 298712
(220) 2016 09 15
(210) 461503
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eden sensual ruby
(510), (511) 3 płyny i proszki do prania, wybielacze, płyny do płukania, środki do czyszczenia.
(111) 298713
(220) 2016 09 15
(210) 461504
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eden precious amethyst
(510), (511) 3 płyny i proszki do prania, wybielacze, płyny do płukania, środki do czyszczenia.
(111) 298714
(220) 2016 09 15
(210) 461515
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-1918
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
napędy mechaniczne, mechanizmy przenoszenia napędu, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące
do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 298715
(220) 2016 09 15
(210) 461516
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-1311
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie,
przewody elektryczne (i ich części), 12 pojazdy szynowe i ich części,
tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych, 17 izolatory, materiały
izolacyjne, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały uszczelniające, izolatory elektryczne, izolatory do kabli.
(111) 298716
(220) 2016 09 15
(210) 461517
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-24051
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, rezystory elektryczne, zespoły rezystorów elektrycznych,
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterują-
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ce do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.

(111) 298717
(220) 2016 09 15
(210) 461518
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-1599
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie,
przewody elektryczne (i ich części), 12 pojazdy szynowe i ich części,
tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych, 17 izolatory, materiały
izolacyjne, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały uszczelniające, izolatory elektryczne, izolatory do kabli.
(111) 298718
(220) 2016 09 15
(210) 461519
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-21450
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, rezystory elektryczne, zespoły rezystorów elektrycznych,
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 298719
(220) 2016 09 15
(210) 461520
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-11245
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
obudowy mechaniczne, pokrywy mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów
szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 298720
(220) 2016 09 15
(210) 461521
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-21048
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, rezystory elektryczne, zespoły rezystorów elektrycznych,
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 298721
(220) 2016 09 15
(210) 461522
(151) 2017 04 21
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-11244
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
obudowy mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
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elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.

(111) 298722
(220) 2016 09 15
(210) 461547
(151) 2017 04 13
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-310436
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie,
części styczników magnetyczno-elektrycznych, styki elektryczne,
zespoły styków elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor
kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu
obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 298723
(220) 2016 09 15
(210) 461548
(151) 2017 04 13
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-49935
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
podkładki mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 298724
(220) 2016 09 15
(210) 461550
(151) 2017 04 13
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-1572
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej
klasie, odłączniki elektryczne, elektryczne odłączniki pantografu,
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 298725
(220) 2016 09 15
(210) 461551
(151) 2017 04 13
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-1840
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte
w tej klasie, boczniki indukcyjne, cewki elektryczne, zespoły cewek
elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego
do pojazdów szynowych.
(111) 298726
(220) 2016 09 15
(210) 461559
(151) 2017 04 13
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-417310
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
cięgna mechaniczne, dźwignie mechaniczne, 12 pojazdy szynowe
i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
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(111) 298727
(220) 2016 09 15
(210) 461566
(151) 2017 04 13
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-417767
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
dźwignie mechaniczne, mechanizmy przenoszenia napędu, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące
do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 298728
(220) 2016 09 15
(210) 461567
(151) 2017 04 13
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-417769
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
dźwignie mechaniczne, mechanizmy przenoszenia napędu, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące
do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 298729
(220) 2016 09 15
(210) 461574
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-423863
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie,
części styczników magnetyczno-elektrycznych, styki elektryczne,
zespoły styków elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor
kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu
obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 298730
(220) 2016 09 15
(210) 461581
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-310439
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
dźwignie mechaniczne, wsporniki mechaniczne, 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania. gromadzenia, sterowania
i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące
do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie, części styczników magnetyczno-elektrycznych, elementy układów elektrycznych, przewody elektryczne, styki elektryczne (i ich części), 12 pojazdy szynowe
i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 298731
(220) 2016 09 15
(210) 461582
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-310801
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie,
przewody elektryczne (i ich części), 12 pojazdy szynowe i ich części,
tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki mo-

4219

mentu obrotowego do pojazdów szynowych, 17 izolatory, materiały
izolacyjne, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały uszczelniające, izolatory elektryczne, izolatory do kabli,
płyty izolacyjne do osadzania elementów elektrycznych.

(111) 298732
(220) 2016 09 15
(210) 461583
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-417295
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
dźwignie mechaniczne, wsporniki mechaniczne, 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania
i regulacji energii elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące
do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie, części przełączników elektrycznych, elementy układów elektrycznych, przewody elektryczne,
styki elektryczne (i ich części), 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor
kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu
obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 298733
(220) 2016 09 16
(210) 461624
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) Matthew Tyrmand, Nowy Jork, US.
(540) Leopold Tyrmand
(510), (511) 16 książki, czasopisma, publikacje, papier, wyroby z papieru i tektury, materiały drukowane, fotografie, papierowe materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), druki, afisze, plakaty, notatniki, kalendarze, materiały
introligatorskie, materiały biurowe, kleje do materiałów biurowych
lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych
klasach), czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 25 odzież,
obuwie, koszule, koszulki polo, t-shirty, bluzy, swetry, spodnie, sukienki, spódnice, bluzki, spodenki, kombinezony, kurtki, płaszcze,
okrycia przeciwdeszczowe, marynarki, garnitury, kurtki skórzane,
kamizelki, chusty, nakrycia głowy, kapelusze, czapki, krawaty, szaliki,
rękawiczki, bielizna, stroje kąpielowe, bielizna nocna, piżamy, koszule nocne, szlafroki, skarpety, pończochy, pasy do odzieży, buty, buty
sportowe, mokasyny, sandały, klapki, obuwie wodoodporne, paski,
kurtki, kaptury, 33 napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe aromatyzowane, wymieszane napoje alkoholowe, jadalne
napoje alkoholowe, napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, gorzkie nalewki, cydr, cydr
słodki, cydr wytrawny, koktajle, gotowe koktajle alkoholowe, alkoholowe koktajle owocowe, wino, wino alkoholizowane, wino owocowe,
dżin, likiery, rum, sake, szkocka whisky, whisky, owocowe wino musujące, wino musujące, alkohole wysokoprocentowe, wermut, wódka,
wiśniówka.
(111) 298734
(220) 2016 09 16
(210) 461626
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) Tyrmand Matthew, Nowy Jork, US.
(540) Zły
(510), (511) 16 książki, czasopisma, publikacje, papier, materiały drukowane, fotografie, papierowe materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), druki, afisze, plakaty,
notatniki, kalendarze, materiały introligatorskie, materiały biurowe,
kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, materiały
przeznaczone dla artystów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce
do druku ręcznego, 25 odzież, obuwie, koszule, koszulki polo, t-shirty, bluzy, swetry, spodnie, sukienki, spódnice, bluzki, spodenki, kombinezony, kurtki, płaszcze, okrycia przeciwdeszczowe, marynarki,
garnitury, kurtki skórzane, kamizelki, chusty, nakrycia głowy, kapelusze, czapki, krawaty, szaliki, rękawiczki, bielizna, stroje kąpielowe,
bielizna nocna, piżamy, koszule nocne, szlafroki, skarpety, pończochy, pasy do odzieży, buty, buty sportowe, mokasyny, sandały, klapki,
obuwie wodoodporne, parki, kurtki, kaptury, 33 napoje alkoholowe
niskoprocentowe, napoje alkoholowe aromatyzowane, wymieszane
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napoje alkoholowe, jadalne napoje alkoholowe, napoje alkoholowe
z owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe z wina i soku owocowego,
gorzkie nalewki, cydr, cydr słodki, cydr wytrawny, koktajle, gotowe
koktajle alkoholowe, alkoholowe koktajle owocowe, wino, wino alkoholizowane, wino owocowe, dżin, likiery, rum, sake, szkocka whisky,
whisky, owocowe wino musujące, wino musujące, alkohole wysokoprocentowe, wermut, wódka, wiśniówka.

(111) 298737
(220) 2016 09 22
(210) 461817
(151) 2017 04 11
(441) 2016 11 21
(732) ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) WPWE
(510), (511) 7 pompy wirowe, 37 instalacja, konserwacja i naprawy
pomp.

(111) 298735
(220) 2016 09 19
(210) 461712
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) ZACHODNIOPOMORKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin, PL.
(540) eqEOG KEYBOARD
(540)

(111) 298738
(220) 2016 09 22
(210) 461818
(151) 2017 04 07
(441) 2016 11 21
(732) ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) PHZ
(510), (511) 7 pompy wirowe, 37 instalacja, konserwacja i naprawy
pomp.

(531) 01.15.24, 26.11.22, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiarowe, urządzenia do nauczania, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia do ratowania życia, 10 aparatura, instrumenty i artykuły medyczne, aparatura i instrumenty weterynaryjne, urządzenia medyczne do diagnostyki, badania i kontroli,
urządzenia do obrazowania medycznego, 41 nauczanie, szkolenia,
kształcenie, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi badawcze
w dziedzinie medycyny, badania i analizy naukowe i przemysłowe,
badania naukowe do celów medycznych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
i ulepszanie sprzętu i oprogramowania komputerowego, 44 usługi
medyczne, usługi w zakresie higieny i urody ludzi, usługi pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 298736
(220) 2016 09 20
(210) 461735
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) POLCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Ożarów Mazowiecki, PL.
(540) TiOM
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnozielony
(531) 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 2 tonery drukarskie, tonery kserograficzne, toner do kopiarek, toner w kartridżach, kartridże napełnione tonerem, toner
do drukowania offsetowego, tonery w postaci barwników, suchy
toner do sprzętu faksującego, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek
i fotokopiarek, wkłady z tonerem do obsługiwanych elektronicznie
urządzeń drukujących, tonery do fotokopiarek, tusze drukarskie,
mieszanki drukarskie stosowane w tuszach, farby drukarskie stosowane w tuszach, tusz do kopiowania, tusze do sitodruku, tusze
w kartridżach, termochromowe tusze drukarskie, folia metalowa dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, lakiery drukarskie, lakiery
do tuszów drukarskich, barwniki do użytku jako środki pomocnicze
w branży drukarskiej, 9 urządzenia peryferyjne do komputerów i akcesoria do nich, drukarki, głowice drukarek, wkłady atramentowe,
nienapełnione, do drukarek komputerowych, kartridże na toner,
nienapełnione, do drukarek, naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, kartridże z tuszem w postaci stałej, nienapełnione, do drukarek atramentowych, kartridże na toner, nienapełnione,
do fotokopiarek, kartridże bez tonera, nienapełnione, do drukarek
laserowych, 16 materiały drukarskie i introligatorskie, zbiorniki z tuszem, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, rolki
z tuszem do maszyn biurowych, tusze do powielania, matryce.

(111) 298739
(220) 2016 09 22
(210) 461819
(151) 2017 04 11
(441) 2016 11 21
(732) ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) SPW
(510), (511) 7 pompy wirowe, 37 instalacja, konserwacja i naprawy
pomp.
(111) 298740
(220) 2016 09 22
(210) 461821
(151) 2017 04 11
(441) 2016 11 21
(732) ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) WPWH
(510), (511) 7 pompy wirowe, 37 instalacja, konserwacja i naprawy
pomp.
(111) 298741
(220) 2016 09 22
(210) 461824
(151) 2017 04 11
(441) 2016 11 21
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) hydromagnetic
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony
dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające,
szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki
[kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia zębów,
żele do wybielania zębów, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki
eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż
do celów medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do perfum kwiatowych,
saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody,
ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty
do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby
do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów
kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust
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w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne
kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri
[mieszanki zapachowe], preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny,
tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów
kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych.

(111) 298742
(220) 2016 09 22
(210) 461837
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) speciality tea Green Hills
(510), (511) 5 herbata lecznicza, 30 herbaty, mieszanki herbat, liście
herbaty, substytuty herbaty, napoje sporządzane z herbaty, napoje
na bazie herbaty, herbata mrożona, 32 napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty.
(111) 298743
(220) 2016 09 23
(210) 461878
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) ROZWIJAMY SKRZYDŁA
(510), (511) 29 mięso, drób, wędliny, wyroby z mięsa, drobiu, kabanosy, wyroby na bazie mięsa, drobiu, zupy.
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(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 agencje ściągania wierzytelności, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
faktoring, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe,
inwestycje finansowe, operacje finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożyczki (usługi finansowe), transakcje finansowe, transfer
elektroniczny kapitału, ubezpieczenia, zarządzanie finansami.

(111) 298746
(220) 2016 09 26
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) MICHNIK ANDRZEJ, Piekary Śląskie, PL.
(540) NOCHAL
(540)

(210) 461996

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 9 przyrząd mierniczy do monitorowania zanieczyszczeń powietrza i warunków środowiskowych z prezentacją wyników
za pomocą wyświetlacza wbudowanego w przyrząd i transmisją
bezprzewodową wyników na serwer systemu w celu ich prezentacji
na stronie internetowej, 42 programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego .
(111) 298747
(220) 2016 09 21
(210) 461811
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 05
(732) ZAKŁAD ŚLUSARSKI GREŃ SPÓŁKA JAWNA, Pszczyna, PL.
(540) G
(540)

(111) 298744
(220) 2016 09 25
(210) 461933
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) CORNECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Vilius DERATYZACJA DEZYNFEKCJA DEZYNSEKCJA
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.03.04, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji, fumigacji, ozonowania powietrza i wody, odkomarzanie, osuszanie, odgrzybianie, ochrona przed ptakami, gazowanie zboża
i budynków, ochrona przed wszelkimi szkodnikami upraw rolnych,
płodów rolnych, pomieszczeń i obiektów oraz zwalczanie wszelkich
szkodników w uprawach rolnych, w magazynach płodów rolnych,
w pomieszczeniach i obiektach, sprzątanie i czyszczenie obiektów
i magazynów.
(111) 298745
(220) 2016 09 26
(210) 461978
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) DSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) DSA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony
(531) 26.01.06, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.14

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 14.03.09, 27.03.01, 27.03.15, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.01
(510), (511) 11 piece, urządzenia ogrzewcze, wyposażenie pieców,
grzejniki do centralnego ogrzewania, armatura do urządzeń oraz
instalacji wodnych i gazowych, bojlery, bojlery ogrzewcze, elementy grzejne, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń
grzewczych, urządzenia do oczyszczania gazu, grzejniki, kanały kominowe do kotłów ogrzewczych, aparatura do ładowania pieców,
instalacje do ogrzewania, instalacje wodne do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwo stałe i płynne, wyposażenie palenisk, paleniska, podgrzewacze wody, rury do bojlerów centralnego
ogrzewania, ruszty paleniskowe, ruszty piecowe, wężownice instalacji ogrzewczych, wymienniki ciepła, urządzenia do zasilania kotłów
grzewczych, zasuwy kominowe, 37 instalacja, konserwacja i naprawy
maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy palników, montaż i naprawy instalacji grzewczych, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 40 kowalstwo artystyczne, usługi w zakresie mechanicznej obróbki metali, piaskowanie, trasowanie laserem.
(111) 298748
(220) 2016 09 29
(210) 462092
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) VETOQUINOL SA, Magny-Vernois, FR.
(540) estrovet
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym weterynaryjne.
(111) 298749
(220) 2016 09 29
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 02
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) Happy FLIS START

(210) 462119
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(540)

Kolor znaku: brązowy, złoty
(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 298750
(220) 2016 09 29
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 02
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy BIANCO COCONUT WAFERS
(540)

(210) 462120

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty, złoty
(531) 24.09.02, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 298751
(220) 2013 11 15
(151) 2016 12 29
(441) 2014 03 03
(732) STMEC, LLC, Poway, US.
(540) EC ELEMENT CASE
(540)

(210) 421500

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.08
(510), (511) 9 torby do komputerów, futerały przystosowane
do komputerów, futerały przystosowane do sprzętu elektronicznego, futerały przystosowane do telefonów komórkowych, dopasowane pokrowce na komputery, pokrowce na telefony komórkowe,
uchwyty na telefony komórkowe, filtry do ekranów komputerowych,
futerały przystosowane do baterii oraz akumulatorów, futerały przystosowane do aparatów fotograficznych, futerały przystosowane
do zasilaczy, obudowy do urządzeń elektrycznych, futerały wykonane z metali lekkich do przenoszenia urządzeń elektronicznych, 17 artykuły wykonane z kauczuku do celów izolacji, artykuły wykonane
z kauczuku używane do amortyzacji wstrząsów, artykuły wykonane
z kauczuku do celów ochronnych, artykuły wykonane z kauczuku
syntetycznego do celów izolacji, artykuły wykonane z kauczuku syntetycznego do celów ochronnych, artykuły wykonane z kauczuku
syntetycznego do użytku w amortyzacji wstrząsów, osłony narożników z gumy, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, wyściółka gumowa amortyzująca wstrząsy, wyściółka gumowa amortyzująca wstrząsy używana w celu ochrony części maszyn,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: torby
do komputerów, futerały przystosowane do komputerów, futerały
przystosowane do sprzętu elektronicznego, futerały przystosowane
do telefonów komórkowych, dopasowane pokrowce na komputery,
pokrowce na telefony komórkowe, uchwyty na telefony komórkowe,
filtry do ekranów komputerowych, futerały przystosowane do baterii oraz akumulatorów, futerały przystosowane do aparatów fotograficznych, futerały przystosowane do zasilaczy, obudowy do urządzeń
elektrycznych, futerały wykonane z metali lekkich do przenoszenia
urządzeń elektronicznych, artykuły wykonane z kauczuku do celów
izolacji, artykuły wykonane z kauczuku używane do amortyzacji
wstrząsów, artykuły wykonane z kauczuku do celów ochronnych,
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artykuły wykonane z kauczuku syntetycznego do celów izolacji, artykuły wykonane z kauczuku syntetycznego do celów ochronnych,
artykuły wykonane z kauczuku syntetycznego do użytku w amortyzacji wstrząsów, osłony narożników z gumy, materiały wyściełające
z gumy lub tworzyw sztucznych, wyściółka gumowa amortyzująca
wstrząsy, wyściółka gumowa amortyzująca wstrząsy używana w celu
ochrony części maszyn, usługi dystrybucji towarów (nie będące usługami transportowymi).

(111) 298752
(220) 2016 09 12
(210) 461333
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) FUNDACJA FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ RP, Poznań, PL.
(540) FFON FUNDACJA FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ RP
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 01.01.01, 03.07.01, 24.05.01, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 publikacje drukowane, czasopisma, periodyki, książki,
afisze, albumy, atlasy, broszury, ulotki, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plakaty, kartki okolicznościowe, naklejki, nalepki, poradniki,
koperty, 35 usługi marketingowe, organizacja targów i wystaw w celach promocyjnych i reklamowych, współpraca z podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie organizowania
i zarządzania przedsięwzięciami gospodarczymi dotyczącymi obrony
żywotnych interesów Narodu Polskiego i pozyskiwanie środków finansowych na realizację tych celów, usługi w zakresie kreowanie wizerunku Narodu Polskiego i suwerenności Ojczyzny, rozpowszechnianie
materiałów informacyjnych w zakresie prowadzonej działalności charytatywnej na rzecz niesienia pomocy humanitarnej, działań ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych i katastrof, dystrybucja materiałów
reklamowych, prowadzenie sklepów, sklepów wyspecjalizowanych
i hurtowni tradycyjnych, wysyłkowych oraz za pośrednictwem Internetu: książek, czasopism, gazet, artykułów piśmiennych, nagrań
dźwiękowych i audiowizualnych, sprzętu sportowego, wyrobów medycznych, ortopedycznych, 36 organizowanie oraz zbiórka funduszy
na cele dobroczynne i charytatywne, sponsorowanie finansowe akcji
społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów,
odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania
wiedzy w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturalnej, inicjowanie sponsorowanie finansowe funkcjonowania
placówek oświatowych, wychowawczych, harcerstwa, grup rekonstrukcji historycznej, klubów militarnych, kombatantów wojennych,
żołnierzy, policjantów, fundowanie stypendiów i nagród, inicjowanie,
organizowanie i finansowanie imprez o charakterze militarnym, organizowanie akcji pozyskiwania funduszy na realizację celów w zakresie
niesienia pomocy humanitarnej, prowadzenia działań ratowniczych
w czasie klęsk żywiołowych i katastrof oraz zbieranie funduszy na te
cele, prowadzenie działalności dobroczynnej, organizowanie pomocy
finansowej i rzeczowej dla: byłych żołnierzy, kombatantów wojennych,
miejsc Pamięci Narodowej, usługi w zakresie: opracowywania, przygotowywania i produkcji materiałów promocyjnych związanych z działalnością sportową, edukacyjną, rekreacyjną, kulturalną, 41 nauka,
edukacja, oświata i wychowanie patriotyczne, edukacja w zakresie
przysposobienia obronnego i rozwoju sportowego, inicjowanie programów edukacyjnych, usługi związane z organizowaniem konkursów
oraz z organizowaniem i produkcją imprez kulturalnych połączonych
z wręczaniem nagród, organizowanie konkursów w zakresie wiedzy
historycznej i umiejętności na rzecz obronności państwa, organizo-
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(111) 298754
(220) 2016 09 29
(210) 462129
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) WAWEL-Dzielmy się radością!
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze jako galaretki, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe,
czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, publikowanie tekstów
o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony,
cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.

(732) CINKCIARZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) CINKCIARZ
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy gier komputerowych, nagrane programy komputerowe, ładowalne programy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania z Internetu,
programy do przetwarzania danych, interaktywne multimedialne
programy komputerowe, publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, sprzęt i akcesoria komputerowe, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania
lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, okulary przeciwsłoneczne,
36 operacje walutowe, wymiana pieniędzy, usługi kantorów, dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany walut, dostarczanie
waluty obcej, handel walutami, handel walutami on-line w czasie
rzeczywistym, informacja finansowa w postaci kursów walut, notowania kursów wymiany walut, przewidywanie kursów walutowych,
rynek dewizowy, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące
obrotu walutą obcą, sporządzanie i notowanie informacji o kursach
wymiany walut, swapy walutowe, udostępnianie informacji na temat
cen kursu walut, usługi agencji wymiany pieniędzy, usługi doradcze
dotyczące wymiany waluty obcej, usługi finansowych baz danych
związane z wymianą walut, wymiana i przelew środków pieniężnych,
zapewnianie list kursów walutowych, biura wymiany walut, usługi
gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, elektroniczny transfer
środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, zautomatyzowane usługi płatnicze, usługi w zakresie przesyłania pieniędzy,
usługi w zakresie elektronicznych płatności, agencje nieruchomości,
agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet lub telefon (home banking),
informacje bankowe, operacje bankowe, bankowość hipoteczna,
biura informacji kredytowej, ściąganie czynszów, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, zarządzanie finansami, wycena finansowa w ubezpieczeniach, bankowości i dotycząca nieruchomości, doradztwo finansowe, informacje
finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi funduszy zabezpieczających, notowania
giełdowe, pośrednictwo giełdowe, gwarancje jako kaucje, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe,
inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałowe, transfer elektroniczny kapitału, usługi w zakresie karty debetowych i kredytowych, obsługa
kart debetowych i kredytowych, emisja kart debetowych i kredytowych, maklerstwo ubezpieczeniowe, maklerstwo giełdowe, notowania giełdowe, ekspertyzy do celów podatkowych, sponsorowanie
i patronat finansowy, sponsorowanie działalności sportowej, sponsorowanie i finansowanie programów telewizyjnych, filmowych i radiowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pożyczki finansowe, transakcje finansowe, ubezpieczenia, wymiana
waluty, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie aktywami, 41 publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line materiałów
niepobieralnych, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych
lub za pośrednictwem Internetu, edukacja jako nauczanie, informacje o edukacji, studia filmowe, fotografia, fotoreportaże, salony gier,
usługi gier świadczone on-line, organizowanie gier hazardowych,
usługi klubowe jako rozrywka lub nauczanie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pokazy kształcenia praktycznego,
organizowanie i prowadzenia warsztatów i szkoleń, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie zajęć, imprez, zawodów
i turniejów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami
sportowymi, produkcja imprez sportowych, udzielanie informacji
związanych ze sportem, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie notowań wyników sportowych, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek.

(111) 298755
(151) 2017 05 09

(111) 298756
(151) 2017 05 08

wanie spotkań, seminariów, kongresów z zakresu upowszechniania
i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, rozwoju demokracji, ratownictwa i ochrony ludności, usługi publikacji
tekstów, organizowanie wystaw w celach kulturalno-oświatowych i/
lub edukacyjnych, wykonywanie fotoreportaży, organizowanie festynów, koncertów i wystaw o charakterze kulturalnym i charytatywnym,
kształcenie praktyczne jako pokazy, organizacja działalności zlotów
militarnych, imprez grup rekonstrukcji historycznej, działalność wydawnicza, publikowanie książek i periodyków, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, usługi w zakresie wydawania i reprodukcji nagrań dźwiękowych i wizualnych, organizowanie konkursów dotyczących placówek oświatowych, wychowawczych, organizowanie obozów sportowych oraz zlotów militarnych, usługi rozrywki i zabawy na obozach
wakacyjnych, edukowanie społeczeństwa poprzez popularyzację
wiedzy obywateli na temat korzyści płynących z wzmocnienia integralności terytorialnej, niezależności politycznej i gospodarczej, prowadzenie wypożyczalni sprzętu turystycznego i pozyskanego sprzętu
militarnego.

(111) 298753
(220) 2016 09 29
(210) 462126
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) BŁASZCZAK JOANNA GIWER KLAUDIA BEZ PIEKARNIA
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) PIEKARNIA BEZ BEZGLUTENOWA
(540)

(531) 08.01.07, 09.07.19, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 30 pieczywo bezglutenowe, a także wegetariańskie lub
wegańskie lub bezlaktozowe, w tym w szczególności chleb i bułki,
bezglutenowe, a także wegetariańskie lub wegańskie lub bezlaktozowe drożdżówki, chałki, pączki, bułki słodkie, świeże ciasta bezglutenowe, a także wegańskie lub wegetariańskie lub bezlaktozowe,
świeże ciastka bezglutenowe, a także wegańskie lub wegetariańskie lub bezlaktozowe, wyroby ciastkarskie bezglutenowe, a także
wegańskie lub wegetariańskie lub bezlaktozowe, wyroby cukiernicze bezglutenowe, a także wegańskie lub wegetariańskie lub bezlaktozowe, świeże kanapki bezglutenowe, a także wegańskie lub
wegetariańskie lub bezlaktozowe, wyroby mączne bezglutenowe,
a także wegańskie lub wegetariańskie lub bezlaktozowe, 35 usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej i wysyłkowej bezglutenowego, a także wegetariańskiego lub wegańskiego lub
bezlaktozowego pieczywa, ciast, ciastek, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, informacja handlowa, dystrybucja prospektów i próbek,
43 usługi cateringowe obejmujące bezglutenowe, a także wegetariańskie lub wegańskie lub bezlaktozowe pieczywo, ciasta, ciastka,
wyroby ciastkarskie i cukiernicze, w tym usługi cateringowe na bankiety, przyjęcia i dla instytucji.

(220) 2016 09 29
(441) 2017 01 23

(210) 462133

(220) 2016 09 30
(441) 2017 01 16

(210) 462137
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(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ WZOROWY & OWOCOWY PYSZNE CIACHO
Z NADZIENIEM OWOCOWYM O SMAKU JABŁKOWYM
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, zielony
(531) 02.01.01, 05.07.13, 08.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki, pierniki dekorowane,
pierniki nadziewane, ciastka.
(111) 298757
(220) 2016 09 30
(210) 462140
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ WZOROWY & OWOCOWY PYSZNE CIACHO
Z NADZIENIEM OWOCOWYM O SMAKU CZARNEJ PORZECZKI
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czarny, biały
(531) 02.01.01, 05.07.09, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13,
25.07.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki, pierniki dekorowane,
pierniki nadziewane, ciastka.
(111) 298758
(220) 2016 09 30
(210) 462143
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ WZOROWY & OWOCOWY PYSZNE CIACHO
Z NADZIENIEM OWOCOWYM O SMAKU WIŚNIOWYM
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, brązowy, biały, czerwony
(531) 02.01.01, 05.07.16, 25.05.25, 25.07.01, 26.01.14, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki, pierniki dekorowane,
pierniki nadziewane, ciastka.
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(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne,
konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny, dania gotowe mięsne i warzywno-mięsne, oleje i tłuszcze zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego
przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin,
przetworów mięsnych, konserw, wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań
gotowych mięsnych i warzywno-mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.

(111) 298760
(220) 2016 09 30
(210) 462171
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, PL.
(540) Targo porcja smaku
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, jasnozielony, złoty
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.06, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne,
konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny, dania gotowe mięsne i warzywno-mięsne, oleje i tłuszcze zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego
przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin,
przetworów mięsnych, konserw, wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań
gotowych mięsnych i warzywno-mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(111) 298761
(220) 2016 09 30
(210) 462172
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, PL.
(540) Cioci Heleny DOMOWE SPECJAŁY
(540)

(111) 298759
(220) 2016 09 30
(210) 462170
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, PL.
(540) Zakłady Mięsne
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 03.04.01, 25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, szary, czerwony
(531) 02.03.01, 02.03.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne,
konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny, dania gotowe mięsne i warzywno-mięsne, oleje i tłuszcze zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego
przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji handlowych

Nr 11/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin,
przetworów mięsnych, konserw, wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań
gotowych mięsnych i warzywno-mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.

(111) 298762
(220) 2016 09 30
(210) 462173
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, PL.
(540) z Jakubowej Spiżarni
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnobrązowy
(531) 02.01.01, 02.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne,
konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny, dania gotowe mięsne i warzywno-mięsne, oleje i tłuszcze zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego
przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin,
przetworów mięsnych, konserw, wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań
gotowych mięsnych i warzywno-mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(111) 298763
(220) 2016 09 30
(210) 462174
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, PL.
(540) Country Grill
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne,
konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny, dania gotowe mięsne i warzywno-mięsne, oleje i tłuszcze zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego
przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin,
przetworów mięsnych, konserw, wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań
gotowych mięsnych i warzywno-mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(111) 298764
(220) 2016 09 30
(210) 462175
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek, PL.
(540) OLEWNIK
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(540)

Kolor znaku: biały, złoty, brązowy, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne,
konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny, dania gotowe mięsne i warzywno-mięsne, oleje i tłuszcze zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego
przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin,
przetworów mięsnych, konserw, wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań
gotowych mięsnych i warzywno-mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(111) 298765
(220) 2016 09 30
(210) 462198
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) Marie Brizard Wine & Spirits Espana SA, Zizurkil, ES.
(540) SENORIO DE AGOS
(510), (511) 33 wina.
(111) 298766
(220) 2016 10 03
(210) 462227
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) Love Productions Limited, Londyn, GB.
(540) BAKE OFF ALE CIACHO
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne i filmy fotograficzne, nagrania
dźwiękowe i wideo, nagrane programy telewizyjne i radiowe, filmy
do projekcji kinowej, filmy animowane, zarejestrowane dane, w tym
audio, wideo, obrazy ruchome i nieruchome oraz dane tekstowe, także
w formacie interaktywnym, programy i treści pochodzące z sieci
do nadawania oraz do innych transmisji za pośrednictwem telewizji,
radia, telefonów komórkowych, komputerów kieszonkowych i komputerów osobistych, w tym w formacie 3D, urządzenia do nagrywania,
nadawania, transmisji, odbioru, przetwarzania, wytwarzania, odtwarzania, dystrybucji, redystrybucji, śledzenia, znakowania, kodowania
i dekodowania treści audio i wideo, obrazów ruchomych i nieruchomych, danych i metadanych, magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, nośniki pamięci, dyski kompaktowe, interaktywne dyski
kompaktowe, CD-ROMy i DVD, mini dyski, płyty CD, taśmy, kasety, kartridże, karty i inne nośniki, wszystkie z nagraniami dźwięku, wideo,
danymi, metadanymi, obrazami, grafikami, testem lub programami
oraz do użytku w celu ich przechowywania, software, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie
stosowane do pobierania, przechowywania, przetwarzania, odtwarzania, organizowania, dystrybucji i redystrybucji nagrań audio, wideo,
obrazów stałych i ruchomych i danych, oprogramowanie użytkowe,
w tym oprogramowanie do aplikacji do stosowania w telefonach komórkowych, ubieralnych urządzeniach elektronicznych i innych przenośnych urządzeniach cyfrowych, oprogramowanie, sprzęt i urządzenia do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie edukacyjne
i szkoleniowe, elektroniczne edukacyjne i szkoleniowe urządzenia
i przyrządy, platformy oparte na adresie IP z oprogramowaniem komputerowym do produkcji, formatowania, zarządzania i dystrybucji
dźwięku, obrazów i danych, gry do telefonów komórkowych, gry cyfrowe, gry DVD, oprogramowanie i sprzęt do gier komputerowych,
oprogramowanie komputerowe do spersonalizowanej i interaktywnej
telewizji, publikacje elektroniczne do pobrania, dzwonki i grafika
do pobrania dla telefonów komórkowych, grafika do pobrania
do komputerów, muzyka cyfrowa, nagrania audio i wideo do pobrania
z Internetu, elektroniczne tablice ogłoszeniowe, podkładki pod myszy
komputerowe, nadajniki i odbiorniki sygnałów radiowych, urządzenia
i przyrządy do odbioru programów radiowych i telewizyjnych w tym
odbioru programów nadawanych drogą kablową, satelitarną i cyfrową, okulary, okulary przeciwsłoneczne, części i oprzyrządowanie
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 publikacje drukowa-
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ne, papier, karton, materiały drukowane, czasopisma, książki, katalogi,
programy, fotografie, materiały piśmienne, materiały dla artystów,
pędzle malarskie, materiały szkoleniowe i edukacyjne, matryce do druku ręcznego, plakaty, karty, pocztówki, karty okolicznościowe, karty
na wymianę, zaproszenia, pamiętniki, dzienniki, kalendarze, albumy
fotograficzne, odbitki, torebki na prezenty, pudełka na prezenty, przywieszki do prezentów i materiały do owijania prezentów, bloczki notatnikowe, przybory do pisania i kredki świecowe, naklejki, kalkomanie, stemple, organizery osobiste, książki adresowe, notatniki, piórniki
na długopisy i ołówki, maty na biurko, wzory do haftowania, wzory
do szycia i robienia na drutach, znaczki pocztowe, podkładki pod naczynia z kartonu lub z papieru, 21 przybory i pojemniki dla gospodarstwa domowego i do stosowania w kuchni, grzebienie i gąbki, szczotki,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, ozdoby, statuetki i figurki,
zastawa stołowa, talerze i talerze ozdobne, tabliczki na ścianę, naczynia na napoje, kubki, dzbanki, kufle, naczynia na nóżce, butelki, termosy, koszyki i pudełka piknikowe, słoiki, kieliszki do jajek, minutniki
do gotowania jajek, pudełka na drugie śniadanie, podstawki stołowe
pod naczynia, tace, świeczniki, uchwyty i pierścienie na serwetki,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 30 kakao i wyroby z kakao, czekolada i produkty na bazie czekolady, cukier, preparaty zbożowe, chleb,
ciasto i wyroby z ciasta, ciasta, herbatniki, słodycze, lody i lodowe wyroby cukiernicze, jogurt mrożony, miód, syrop z melasy, sosy przyprawowe na bazie octu, dania z makaronem, makarony i produkty z makaronu, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łącznościowe, nadawanie
i transmisja programów radiowych, telewizyjnych, filmowych, muzycznych, treści audio i wideo drogą kablową, za pośrednictwem telewizji naziemnej (DTT), z użyciem technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu (DSL), drogą satelitarną oraz przez Internet i sieci
komórkowe, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, radiowych, filmowych, treści audio i wideo dla telefonów komórkowych,
mikrokomputerów osobistych i komputerów osobistych, usługi telekomunikacyjne wideo na żądanie (VOD) i cykliczne wideo na żądane
(NVOD), transmisja programów audio, wideo i/lub programów audiowizualnych za pośrednictwem wszelkich mediów, transmisje strumieniowe treści audio i wideo przez Internet, strumieniowe dostarczanie
odbiorcom transmisji wideo na żądanie, spersonalizowane i interaktywne usługi telekomunikacyjne, nadawcze i transmisyjne, usługi
transmisji programów poprzez wysyłanie, pobieranie, rejestrowanie,
zamieszczanie, prezentowanie, edycję, odtwarzanie, transmisje strumieniowe, przeglądanie, podgląd, wyświetlanie, oznaczanie, prowadzenie blogu internetowego, udostępnianie, formowanie, dystrybucję, publikowanie, odtwarzanie mediów elektronicznych, treści
multimedialnych, nagrań wideo, filmów, zdjęć, obrazów, tekstu, fotografii, gier, treści tworzonych przez użytkownika, treści audio i informacji przez Internet lub inne sieci komputerowe i telekomunikacyjne,
zapewnianie portalu do współdzielenia materiałów wideo, usługi
nadawania programów telewizyjnych z włączonymi usługami interaktywnymi do przeglądania przewodników programów i automatycznej
inteligentnej selekcji w celu nagrywania programu, usługi informacji,
nadawcze i przeglądania za pomocą ekranu telewizyjnego, usługi telekomunikacyjne umożliwiające dostęp do programów radiowych i telewizyjnych oraz ich odnajdywanie, dostarczanie połączenia między
stroną www i telewidzami poprzez interaktywny portal telewizyjny,
usługi webcasting i podcasting, usługi poczty elektronicznej, usługi
agencji informacyjnych i agencji prasowych, wynajmowanie urządzeń
do nadawania programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie
elektronicznych tablic ogłoszeniowych w celu transmisji wiadomości
pomiędzy użytkownikami komputerów, umożliwianie dostępu do blogów internetowych, umożliwianie dostępu do interaktywnych usług
badania opinii publicznej, umożliwianie dostępu do i wydzierżawianie
czasu dostępu do komputerowych baz danych, dostarczanie połączeń
pomiędzy wieloma urządzeniami zdolnymi do odbioru zsynchronizowanych usług nadawczych, doradztwo, konsultacje i usługi informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, w tym także
świadczonych online z sieci komputerowych lub przez Internet bądź
ekstranety, 41 usługi w zakresie rozrywki, edukacji, rekreacji, nauki indywidualnej, wykładów i szkoleń, produkcja, prezentacja i dystrybucja
programów telewizyjnych i radiowych, nagrań audio, wideo, obrazów
nieruchomych i ruchomych oraz danych, w tym on-line z baz danych,
za pośrednictwem Internetu, przez satelitę lub sieci komórkowe lub
inne elektroniczne i cyfrowe media, produkcja, prezentacja i dystrybucja filmów dla telewizji lub kina, muzyki, wiadomości, zagadnień bieżących, informacji sportowych i edukacyjnych, spersonalizowane interaktywne usługi rozrywkowe, interaktywne telewizyjne i radiowe
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usługi selekcji dla odbiorców, usługi wydawnicze w tym elektroniczne
usługi wydawnicze, dostarczanie publikacji elektronicznych nie do pobrania, organizacja, produkcja i prezentacja widowisk, konkursów, gier,
quizów, programów rozrywkowych z udziałem publiczności w studio,
przedstawień objazdowych, koncertów, wystaw i imprez, nauka języka, usługi informacji i doradztwa w odniesieniu do wszelkich wyżej
wymienionych usług, w tym usługi świadczone online z sieci komputerowych lub za pośrednictwem Internetu i ekstranetów.

(111) 298767
(220) 2016 10 04
(210) 462281
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 09
(732) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Skreślamy ale z Bakalem!
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, zielony, różowy
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.15
(510), (511) 29 bakalie i mieszanki bakalii.
(111) 298768
(220) 2016 10 04
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk, PL.
(540) Figloo
(540)

(210) 462286

Kolor znaku: biały, szary, fioletowy, ciemnofioletowy
(531) 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki jako butelki z niespodzianką, 32 napoje
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody
gazowane, napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniada,
woda mineralna, napoje mineralne, nektary owocowe bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, piwo, soki
owocowe, woda stołowa, woda sodowa, napoje na bazie soków
owocowych z dodatkiem żelków, napoje na bazie soków owocowych
z dodatkiem żelków owocowych, napoje z dodatkami smakowymi
i aromatami.
(111) 298769
(220) 2016 10 04
(210) 462296
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) mFLOTA ORLEN
(510), (511) 9 odczytywane przez maszyny karty przenoszące zakodowane informacje, zautomatyzowany sprzęt do odczytywania
kart oraz wydobywania danych z kart, kodowane karty magnetyczne
upoważniające do zakupów na kredyt, karty identyfikacyjne, karty
zawierające aktywne komponenty i będące nośnikami danych, karty
stałego klienta, karty debetowe, karty rabatowe, 35 usługi w zakresie
organizacji i zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów,
usługi w zakresie prowadzenia i wyceny działalności gospodarczej,
usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyciągów
z kont, usługi dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa do pojazdów
mechanicznych i za usługi świadczonych przez stacje benzynowe
oraz stacje obsługi pojazdów, reklama radiowa, telewizyjna, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 36 usługi w zakresie obsługi
czeków podróżnych, usługi w zakresie wydawania oraz obsługi kart
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kredytowych i debetowych, usługi w zakresie obsługi kart debetowych, kart identyfikacyjnych, kart upoważniających do zakupów,
kart rabatowych, usługi w zakresie rozliczeń finansowych transakcji,
usługi dotyczące elektronicznego transferu kapitału, dostarczanie
informacji o stanie konta i sporządzanie analiz na temat wszystkich
powyższych usług, usługi dotyczące rozliczeń finansowych, pośrednictwo przy sprzedaży na kredyt i rozrachunku bezgotówkowego,
37 usługi w zakresie prowadzenia stacji obsługi samochodów w tym
konserwacja i naprawa pojazdów, usługi dotyczące smarowania pojazdów mechanicznych, czyszczenia, polerowania, mycia i zabezpieczania pojazdów mechanicznych przed korozją, usługi malowania
pojazdów mechanicznych, wulkanizacji i naprawy przebitych opon.

(111) 298770
(220) 2016 11 28
(210) 462624
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) SUEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) kotinka
(510), (511) 1 grafit do celów przemysłowych innych niż farmaceutyka, hydraty karbopochodne dla celów przemysłowych, materiały
węglopochodne do filtracji, węglopochodne moderatory do reaktorów chemicznych, karbonizaty jako składniki nie podstawowe do nawozów użyźniających glebę, karbonizowane plastyfikatory do celów
przemysłowych innych niż farmaceutyka, płuczki węglopochodne
lub zawierające preparaty karbopochodne jako składnik podstawowy wspomagające procesy w wiertnictwie, chemiczne pochłaniacze
karbopochodne, karbonizowane podłoża dla upraw bezgruntowych
dla rolnictwa, węglopochodne preparaty do klarowania do zastosowań w procesach syntezy przemysłowej, karbonizowane preparaty
do obróbki ulepszającej stal i stopy metali, karbopochodne preparaty
do oczyszczania olejów, smarów i substancji chemicznych, karbopochodne preparaty do oczyszczania tłuszczów, olejów, smarów i substancji chemicznych, preparaty do oszczędzania węgla w procesach
pirolitycznych i w energetyce węglowej, karbopochodne preparaty
do utwardzania metali, karbopochodne preparaty do uzdatniania
wody, karbopochodne preparaty do użyźniania gleby, karbopochodne preparaty do wybielania do celów przemysłowych, preparaty
z węgla innego niż węgiel kopalny, sadza do celów przemysłowych,
laboratoryjnych i rolniczych, sadza dymnicowa do celów przemysłowych, siarczki, siarczyny i siarczany węgla do celów przemysłowych,
laboratoryjnych i rolniczych, torf kopalny jako kajbonizat lub jako paliwo, karbopochodne utrwalacze barwników do metali, węgiel kopalny,
węgiel aktywny, węgiel do filtrów, węgiel kostny, węgiel pochodzenia zwierzęcego, węgiel z krwi, węglan magnezowy, węglan wapnia,
węglany organiczne, węgliki spiekane, karbopochodne wymienniki
jonowe jako produkty chemiczne, karbonizowana ziemia folerska dla
przemysłu włókienniczego, 35 usługi reklamy i dostarczanie osobom
trzecim informacji odnośnie dostępnych ofert na dostawę grafitu
do celów przemysłowych innych niż farmaceutyk, hydratów węgla dla
celów przemysłowych, materiałów węglopochodnych do filtracji, węglopochodnych moderatorów do reaktorów chemicznych, wszelkiego
rodzaju karbonizatów jako składników nie podstawowych do nawozów użyźniających glebę, karbonizowanych plastyfikatorów do celów
przemysłowych innych niż farmaceutyka, płuczek węglopochodnych
wspomagających procesy wiertnicze, chemicznych pochłaniaczy karbopochodnych, karbonizowanych podłoży dla upraw bez gruntowych
dla rolnictwa, węglopochodnych preparatów do klarowania, karbonizowanych preparatów do obróbki ulepszającej stal i stopy metali,
karbopochodnych preparatów do oczyszczania olejów, smarów i substancji chemicznych, karbopochodnych preparatów do oczyszczania tłuszczów, olejów, smarów i substancji chemicznych, preparatów
do oszczędzania węgla w procesach pirolitycznych i energetycznych,
karbopochodnych preparatów do utwardzania metali, karbopochodnych preparatów do uzdatniania wody, karbopochodnych preparatów
do użyźniania gleby, karbopochodnych preparatów do wybielania
do celów przemysłowych, syntetycznych preparatów z węgla nie kopalnego, sadzy do celów przemysłowych i rolniczych, sadzy dymnicowej do celów przemysłowych, siarczków, siarczynów i siarczanów
węgla, torfu kopalnego jako karbonizatu, karbopochodnych utrwalaczy barwników do metali, węgla kopalnego, węgla aktywnego, węgła
do filtrów, węgla kostnego, węglanu magnezowego, węglanu wapnia,
węglanów organicznych, węglików spiekanych, karbopochodnych
wymienników jonowych jako produktów chemicznych, karbonizowanej ziemi folerskiej dla przemysłu włókienniczego, usługi kolportażu
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próbek i dostarczanie informacji odnośnie wymienionych wyżej towarów, usługowe agencje planowania i prowadzenia promocji sprzedaży
wymienionych wyżej towarów, usługi analizy i doradztwa w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji wyżej wymienionych towarów, usługowe badania rynkowe
w zakresie produkcji i obrotu wymienionymi towarami i dostarczanie odnośnych informacji, agencje pośrednictwa i reprezentacji osób
trzecich w zakresie zawierania umów sprzedaży karbopochodnych
towarów masowych, usługowe dostarczanie informacji dotyczącej
agencji, pośrednictwa i reprezentacji w zakresie umów sprzedaży wymienionych wyżej towarów, usługi agencji importowo-eksportowych
i dostarczanie odnośnych informacji, usługowe interpretowanie i redagowanie informacji w bazach komputerowych ( pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych ) i dostarczanie
informacji osobom trzecim odnośnie wymienionych wyżej towarów,
usługi prowadzenia sklepów, składów konsygnacyjnych, celnych łub
hurtowni z wymienionymi wyżej towarami oraz dostarczanie odnośnych informacji, 39 usługi transportu, magazynowania, składowania,
zbiórki i konfekcjonowania paliw, materiałów budowlanych, odpadów
użytecznych lub surowców odzyskanych, oraz materiałów takich jak,
grafit do celów przemysłowych innych niż farmaceutyka, hydraty węgła dla celów przemysłowych, materiały węglopochodne do filtracji,
węglopochodne moderatory do reaktorów chemicznych, karbonizaty jako składniki nie podstawowe do nawozów użyźniających glebę,
karbonizowane plastyfikatory do celów przemysłowych innych niż
farmaceutyka, płuczki węglopochodne wspomagające wiertnictwo,
chemiczne pochłaniacze karbopochodne, karbonizowane podłoża
dla upraw bezgruntowych dla rolnictwa, węglopochodne preparaty do klarowania, karbonizowane preparaty do obróbki ulepszającej
stal i stopy metali, karbopochodne preparaty do oczyszczania olejów, smarów i substancji chemicznych, karbopochodne preparaty
do oczyszczania tłuszczów, olejów, smarów i substancji chemicznych,
preparaty do oszczędzania węgla w procesach pirolitycznych i energetycznych, karbopochodne preparaty do utwardzania metali, karbopochodne preparaty do uzdatniania wody, karbopochodne preparaty
do użyźniania gleby, karbopochodne preparaty do wybielania do celów przemysłowych, preparaty z węgla pochodzenia nie kopalnego,
sadza do celów przemysłowych i rolniczych, sadza dymnicowa do celów przemysłowych, siarczki, siarczyny i siarczany węgla, torf kopalny
jako karbonizat, karbopochone utrwalacze barwników do metali, węgiel kopalny, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, węgiel kostny, węgiel
pochodzenia zwierzęcego, węgiel z krwi, węglan magnezowy, węglan
wapnia, węglany organiczne, węgliki spiekane, karbopochodne wymienniki jonowe jako produkty chemiczne, karbonizowana ziemia
folcrska dla przemysłu włókienniczego, usługi dostarczania towarów
masowych w tym paliw i materiałów budowlanych, usługowe dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, usługowa informacja o możliwościach składowania i transportu wyżej wymienionych
towarów oraz paliw, materiałów budowlanych, odpadów użytecznych
lub surowców odzyskanych, usługi maklerstwa transportowego w odniesieniu do wyżej wymienionych towarów, pośrednictwo frachtowe
paliw, materiałów budowlanych, odpadów użytecznych lub surowców
odzyskanych, pośrednictwo w świadczeniu usług transportowych
innych niż przewozy osobowe, usługowy rozładunek towarów masowych, wynajmowanie magazynów na wyżej wymienione towary, wypożyczanie kontenerów magazynowych do przechowywania wyżej
wymienionych towarów, informacja o powyższych usługach.

(111) 298771
(220) 2016 10 13
(210) 462661
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) SIERKO EWA, SIERKO PAWEŁ PIOTR CENTRUM MEDYCZNE
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, PL.
(540) ALLDENT
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 02.09.10, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów
stomatologicznych do higieny, pielęgnacji i estetyki jamy ustnej,
44 usługi medyczne w zakresie stomatologii, diagnostyka i leczenie
chorób zębów i jamy ustnej, implantologia, protetyka, ortodoncja,
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endodoncja, badania radiologiczne twarzoczaszki, usługi z zakresu
profilaktyki zębów i jamy ustnej, lakowanie i lakierowanie zębów, doradztwo w zakresie profilaktyki jamy ustnej i żywienia, usługi stomatologii estetycznej, wybielanie zębów, usługi korygowania kształtu
i koloru zębów, zabiegi chirurgiczne i periodontologiczne w jamie
ustnej, rehabilitacja narządu żucia.

(111) 298772
(220) 2016 11 07
(210) 463637
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) HELKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) HELKRA CENTRUM DYSTRYBUCJI PAPIER BIURO SZKOŁA
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.15, 29.01.04
(510), (511) 16 druki, papier, artykuły piśmienne, artykuły papiernicze, pędzle, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, 28 gry i zabawki,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać poprzez katalogi, w hurtowni
i sklepie z artykułami biurowymi, kosmetykami, odzieżą, maszynami
i urządzeniami biurowymi, książkami, gazetami, artykułami fotograficznymi, meblami, obuwiem, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, badanie rynku, reklama, transkrypcja
przekazywanych danych, 39 transport towarowy drogowy samochodami.
(111) 298773
(220) 2016 12 07
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 09
(732) BEREŻECKI MARCIN, Gdynia, PL.
(540) FOCACCIÓ Bistro & Pizzeria
(540)

(210) 464884

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.05.02, 26.05.09, 26.05.11, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, usługi barowe.
(111) 298774
(220) 2016 11 07
(210) 463639
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) iCCTV ANALITYKA NADZÓR INTEGRACJA
(540)

Nr 11/2017

gi monitoringu, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia.

(111) 298775
(220) 2016 11 07
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) GĄSIOROWSKI DAMIAN, Kraków, PL.
(540) Fabryka Zabawek
(540)

(210) 463640

Kolor znaku: fioletowy, jasnobrązowy, niebieski, żółty, zielony,
jasnoróżowy
(531) 07.11.25, 15.07.01, 15.07.04, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08,
27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 7 automaty sprzedające na żetony, automaty sprzedające uruchamiane monetami, 11 lampki nocne [inne niż świeczki],
lampki biurkowe, 14 zegarki z budzikiem, budziki, zegarki, breloczki
do kluczy [ozdoby], 20 skrzynki i pudełka na zabawki, 28 zabawki,
zabawki dla dzieci, zabawki edukacyjne, zabawki drewniane, zabawki sprzedawane w formie zestawów, klocki do zabawy [konstrukcyjne], klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć, szybowce
zabawki, flippery [zabawki], zabawki mówiące, pojazdy [zabawki],
pistolety [zabawki], puzzle [zabawki], bąki [zabawki], kolejki zabawki, zabawki budowlane, modele [zabawki], garaże zabawki, zabawki
nakręcane, zabawki w postaci aparatów fotograficznych [nierobiące
zdjęć], modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy],
zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zabawki do składania [robótki ręczne] sprzedawane w zestawie, zabawki
imitujące przedmioty używane przez dorosłych w życiu codziennym,
zabawki pluszowe, zabawki giętkie, zabawki na baterie, zabawki
[figurki] akcji, nakręcane chodzące zabawki, zabawki zdalnie sterowane, zabawki do jeżdżenia, zabawki do pchania, odbijające się
zabawki, zabawki z metalu, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne,
zabawki akcji na baterie, elektryczne zabawki [figurki] akcji, zabawki w kształcie zwierząt, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zdalnie
sterowane zabawki elektroniczne, zabawki przystosowane do celów
edukacyjnych, zabawki mechaniczne [z tworzyw sztucznych], pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], zestawy do składania modeli (zabawki), drewniane klocki do budowania [zabawki], zestawy modeli
do składania [zabawki], postacie z bajek fantasy [zabawki], zabawki
do jeżdżenia bez napędu silnikowego, pojazdy-zabawki z elementami do przekształcania, modele konstrukcji w zmniejszonej skali
[zabawki], zabawki w postaci przekształcanych pojazdów-robotów,
figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowej, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zegarki zabawkowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 41 warsztaty w celach
edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty do celów rekreacyjnych, zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozrywka / edukacja], wydawanie czasopism, publikacja czasopism.
(111) 298776
(220) 2016 11 07
(210) 463641
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) FABISIAK WOJCIECH MALWA TEA, Lubiszyn, PL.
(540) Fit aktive
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do monitoringu wizyjnego, kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, 45 analizy kryminalistyczne nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiegania
oszustwom i kradzieżom, monitoring systemów bezpieczeństwa,
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usłu-

Kolor znaku: ciemnoniebieski, ciemnoczerwony, zielony, szary
(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.14, 04.05.03
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(510), (511) 5 herbata lecznicza, napoje lecznicze, zioła lecznicze, nalewki z ziół do celów leczniczych, wyciągi z ziół do celów leczniczych,
herbata ziołowa, mieszanki ziołowe do celów leczniczych, 30 herbata, mieszanki herbat, kompozycje herbat, herbata mrożona, herbata
owocowa, herbata instant, kawa, kawa zbożowa, preparaty roślinne
zastępujące kawę, kakao, przyprawy, zioła do celów spożywczych,
zioła suszone do celów spożywczych.

(111) 298777
(220) 2016 11 08
(210) 463685
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) POLSAT MEDIA ADFLOW
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, czerwony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, systemy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych, 35 komputerowe
zarządzanie plikami, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
38 cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, 42 tworzenie
i administrowanie stron www, witryn i portali, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych.
(111) 298778
(220) 2016 11 09
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) BAMA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica, PL.
(540) BAMA LOGISTICS
(540)

(210) 463722

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 logistyka transportu, magazynowanie, magazynowanie ładunków, magazynowanie towarów, spedycja, spedycja ładunków, spedycja towarów, transport krajowy, transport materiałów
niebezpiecznych, usługi międzynarodowego transportu, usługi spedycji.
(111) 298779
(220) 2016 11 09
(210) 463724
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) PAŚNIKOWSKA URSZULA MATKA POLKA HYBRYDOWA,
Białystok, PL.
(540) MATKA POLKA HYBRYDOWA
(540)

Kolor znaku: złoty, brązowy
(531) 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 44 manicure.

(111) 298780
(220) 2016 11 09
(210) 463726
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) STOWARZYSZENIE POLSKI ZWIĄZEK FUTBOLU
AMERYKAŃSKIEGO, Warszawa, PL.
(540) SUPERFINAŁ
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 etui na okulary, kaski ochronne dla uprawiania sportu, magnesy dekoracyjne, ochraniacze zębów, 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywanych nimi,
nie ujęte w innych klasach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, breloczki do kluczy ozdobne, emblematy z metali szlachetnych, figurki [statuetki]
z metali szlachetnych, koperty do zegarków, medale, spinki do krawatów, 16 afisze, plakaty, aktówki artykuły biurowe, albumy, almanachy [roczniki], bilety, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], daszki do czapek, emblematy-pieczęcie papierowe, etykiety
z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, karty do kolekcjonowania inne niż do gry, karty pocztowe, materiały do nauczania [z wyjątkiem aparatów], nalepki, naklejki [materiały piśmienne], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], stemple [pieczątki], 18 skóra i imitacje
skóry, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, aktówki,
teczki, etui na klucze, kufry bagażowe i podróżne, sportowe torby,
21 bidony, kubki, naczynia do picia, kubki z papieru lub tworzyw
sztucznych, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze (jednostkowe) oraz
nakrycia tekstylne stosowane w gospodarstwie domowym, narzuty
na łóżka, bielizna pościelowa, chorągiewki, drukowane tkaniny perkalowe, flagi niepapierowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki, apaszki, bluzy, buty sportowe, czapki [nakrycie głowy],
kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, okucia metalowe
do obuwia, obuwie piłkarskie, obuwie sportowe, garnitury, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, podkoszulki, skarpetki,
t-shirty, 26 emblematy: ozdobne, nie z metali szlachetnych, numery
startowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, balony do zabawy, gimnastyczne przyrządy, piłki
do gry, karty do gry, przyrządy stosowane w kulturystyce, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], ochraniacze
[części strojów sportowych], ochraniacze łokci [artykuły sportowe],
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, napoje izotoniczne.
(111) 298781
(220) 2016 11 09
(210) 463729
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) dF
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych
nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku
i obrazu, elektroniczne bazy danych aktów prawnych, 16 dzienniki,
gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały
piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące promocji i reklam
prasowych, internetowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe,
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badania opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów reklamowych.

(111) 298782
(220) 2016 11 09
(210) 463730
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) KOZŁOWSKA MAŁGORZATA ZDROWESPANIE.PL MATERACE
I ŁÓŻKA, Zielona Góra, PL.
(540) ZDROWESPANIE.PL
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 01.01.25, 02.03.05, 02.03.17, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prezentowania w mediach dla celów sprzedaży detalicznej produktów: koce, kołdry, komody, łóżka, łóżeczka
dziecięce, materace, ochraniacze na materace, otomany, podgłówki,
poduszki, pościel, prześcieradła, stelaże. stoliki nocne, szafy, sypialnie oraz usługi sprzedaży tych towarów dla osób trzecich.
(111) 298783
(220) 2017 01 26
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 03
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA intymna OCHRONA + PIELĘGNACJA
(540)

(210) 466756

Kolor znaku: różowy, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 24.13.01, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do pielęgnacji skóry,
środki do mycia i kąpieli, mydła, płyny i żele do higieny intymnej,
preparaty do higieny intymnej, olejki eteryczne, niemedyczne preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne do depilacji, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty
farmaceutyczne, preparaty antybakteryjne, środki odkażające, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, intymne
preparaty nawilżające, wkładki higieniczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, preparaty przeciwgrzybiczne, produkty higieniczne, kąpiele lecznicze.
(111) 298784
(220) 2017 01 26
(210) 466758
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 03
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Intymna Advance MED +
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do pielęgnacji skóry,
środki do mycia i kąpieli, mydła, płyny i żele do higieny intymnej,
preparaty do higieny intymnej, olejki eteryczne, niemedyczne preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne do depilacji, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty
farmaceutyczne, preparaty antybakteryjne, środki odkażające, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, intymne
preparaty nawilżające, wkładki higieniczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, preparaty przeciwgrzybiczne, produkty higieniczne, kąpiele lecznicze.
(111) 298785
(220) 2017 01 27
(210) 466768
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 03
(732) STASIAK-RYKOWSKA ANETTA MASTER CLEANING, Łódź, PL.
(540) MC
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(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi sprzątania.
(111) 298786
(220) 2017 01 16
(210) 466805
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 03
(732) TIANJIN TIANCHUANG BEST PURE ENVIRONMENTAL SCIENCE
AND TECHNOLOGY CO., LTD., Tianjin, CN.
(540) ICEPURE PLUS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody.
(111) 298787
(220) 2017 02 15
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) BARNAŚ PATRYK BITLOGIC, Warszawa, PL.
(540) BOLT
(540)

(210) 467636

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 34 bibułki papierosowe, cygara, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, bloczki bibułki papierosowej, cygaretki, cygarnice, cygarniczki, fajki, stojaczki na fajki, filtry do papierosów, gilotynki do cygar, papier higroskopijny do fajek, humidory, kamienie
do zapalniczek, papierośnice, papierosy, papierosy elektroniczne,
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, pojemniczki z gazem do zapalniczek, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy,
przybory do czyszczenia fajek, spluwaczki dla żujących tytoń, środki
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne
niż olejki eteryczne, zioła do palenia, zapalniczki dla palaczy, pudełka na zapałki, zapałki, woreczki na tytoń, waporyzatory dla palaczy,
do stosowania doustnego, ustniki z bursztynu do papierosów i cygar,
ustniki do cygarniczek, ustniki do cygar, pojemniki na tytoń, tytoń
do żucia, tytoń, tabakierki, tabaka, środki aromatyzujące do tytoniu,
inne niż olejki eteryczne.
(111) 298788
(220) 2017 02 15
(210) 467643
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) PROTSKIV ANDRII, Kraków, PL.
(540) TO BLAB US
(510), (511) 35 agencje reklamowe, biura pośrednictwa pracy, ogłoszenia drobne, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie
życiorysów dla osób trzecich, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie towarów i usług
osób trzecich, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama zewnętrzna, rekrutacja personelu,
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie informacji o działalności
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gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie on-line przewodników reklamowych zawierających towary i usługi
osób trzecich prowadzących handel on-line w Internecie, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi aukcyjne, usługi dopasowywania
w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych,
usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamowych i sprzedaż, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi w zakresie licytacji świadczone
w Internecie, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, hosting stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, projektowanie budowlane, usługi architektoniczne,
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, projektowanie urbanistyczne, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja programów komputerowych i danych inna niż konwersja
fizyczna, instalacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, przechowywanie danych elektronicznych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi graficzne, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, hosting strony internetowej on-line do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw projektowanie stron internetowych w celach reklamowych.

(111) 298789
(220) 2017 02 15
(210) 467647
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 03
(732) NOWAK WOJCIECH, Niepołomice, PL.
(540) FIZJOPUNKT
(510), (511) 10 przyrządy i urządzenia do gimnastyki leczniczej;
łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych; aparaty
i urządzenia do masażu; aparatura, przyrządy, instrumenty, artykuły
i materiały do fizjoterapii, 41 instruktaż i nauczanie w zakresie kultury fizycznej i gimnastyki; instruktaże; kluby zdrowia; organizowanie i prowadzenia warsztatów oraz szkoleń; organizowanie obozów
sportowych; organizowanie zawodów sportowych; prowadzenie
zajęć fitness; udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych; usługi trenera osobistego; usługi trenerskie, 44 usługi medyczne; usługi
weterynaryjne; usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt;
fizjoterapia; fizykoterapia; opieka pielęgniarska, medyczna; opieka
zdrowotna; usługi telemedyczne; usługi doradcze w dziedzinie zdrowia; porady psychologiczne; placówki opieki pielęgniarskiej; pomoc
medyczna; terapeutyczne usługi; usługi kuracji uzdrowiskowych;
usługi medycyny alternatywnej.
(111) 298790
(220) 2017 02 15
(210) 467651
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) KANCELARIA USŁUG KSIĘGOWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) KANCELARIA USŁUG KSIĘGOWYCH
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 17.05.04, 20.07.02,
24.01.13, 09.01.10
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(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania i analizy rynkowe, doradztwo biznesowe, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, fakturowanie,
ekonomiczne prognozy, księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunkowość, prognozy i analizy ekonomiczne, rachunkowość, księgowość i audyt, sporządzanie listy płac, sporządzanie
sprawozdań finansowych, usługi podatkowe, 36 doradcze usługi
zarządzania finansowego, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo finansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów, doradztwo
w zakresie finansów przedsiębiorstw, informacje inwestycyjne, informacje finansowe, sporządzanie oraz analiza raportów finansowych,
usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie wyceny finansowej,
45 doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, usługi prawne.

(111) 298791
(220) 2016 11 08
(210) 463652
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) HUANG WEIHUA TOP-MAX, Łódź, PL.
(540) HLD
(510), (511) 8 narzędzia do manicure, narzędzia do pedicure, pilniki do paznokci, polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne,
cążki do paznokci, nożyczki do paznokci, dłutka do paznokci, kopytka do paznokci, pincety.
(111) 298792
(220) 2017 01 30
(210) 466844
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) GRZELAK AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) JAPANA ZJADAM
(510), (511) 30 słodycze nielecznicze, słodycze w proszku, słodycze
czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze piankowe, słodycze bez
cukru, cukierki, czekolada, czekolada pitna, czekolada w proszku, napoje w proszku zawierające kakao, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, kawa mielona, kawa rozpuszczalna, kawa nienaturalna, kawa bezkofeinowa, herbata, herbata nienaturalna, herbata rozpuszczalna, herbata zielona, herbata w torebkach, herbata owocowa
inna niż do celów medycznych, przyprawy, przyprawy w proszku,
sosy, sosy w proszku, mąka, ryż, mąka ryżowa, makaron ryżowy,
suche i świeże makarony, kluski i pierogi, makarony do zup, dania
gotowe zawierające makaron, dania na bazie ryżu, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, suche i płynne potrawy
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, 35 usługi
sprzedaży następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy,
bluzy, koszulki, kurtki, swetry, spodnie, skarpetki, buty, czapki, szaliki, rękawiczki, okulary, plecaki, torby, obudowy na telefon, książki,
kosmetyki do pielęgnacji, kosmetyki do makijażu, artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze do pisania, zeszyty, długopisy, piórniki,
gumki, flamastry, taśmy klejące, żywność i artykuły spożywcze, napoje, napoje bezalkoholowe, słodycze, słodycze nielecznicze, słodycze w proszku, słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze
piankowe, słodycze bez cukru, cukierki, czekolada, czekolada pitna,
czekolada w proszku, napoje w proszku zawierające kakao, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa mielona, kawa rozpuszczalna, kawa nienaturalna, kawa bezkofeinowa, herbata, herbata nienaturalna, herbata rozpuszczalna, herbata zielona, herbata
w torebkach, herbata owocowa inna niż do celów medycznych, przyprawy, przyprawy w proszku, sosy, sosy w proszku, mąka, ryż, mąka
ryżowa, makaron ryżowy, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
makarony do zup, dania gotowe zawierające makaron, dania na bazie ryżu, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, kosmetyki, perfumy, preparaty do makijażu i demakijażu, biżuteria, naklejki na paznokcie, sztuczne tatuaże, kosmetyki dla zwierząt, odzież i przebrania dla zwierząt, miski dla zwierząt,
zabawki, zabawkowe zestawy modeli do składania, zestawy części
do składania modeli sprzedawane w kompletach, zabawki pluszowe,
maskotki, produkty rękodzielnicze, przybory kuchenne, naszywki,
przypinki, usługi sprzedaży wymienionych w niniejszej klasie towarów pochodzących z Polski oraz z zagranicy, zwłaszcza z Azji, usługi
prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni
internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie, usługi reklamowe, usługi marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem blogów i wideoblogów, 41 usługi
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rozrywkowe, usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych programów telewizyjnych, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, usługi
pisania blogów, usługi prowadzenia wideoblogów, usługi produkcji
filmów, produkcja filmów w celach rozrywkowych, seriale nadawane
za pośrednictwem telewizji satelitarnej.

(111) 298793
(220) 2017 02 16
(210) 467666
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) NOWAK KRZYSZTOF FENGII, Zebrzydowice, PL.
(540) Fengii
(540)

(531) 01.01.02, 01.15.17, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż kosmetyków, sprzedaż narzędzi, artykułów
i akcesoriów fryzjerskich, 41 doradztwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia w fryzjerstwie, konkursy fryzjerstwa, kształcenie
praktyczne, pokazy fryzjerskie, prowadzenie szkoleń z zakresu fryzjerstwa, akademie fryzjerstwa, 44 usługi fryzjerskie.
(111) 298794
(220) 2017 02 17
(210) 467771
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) GWIAZDOWSKA MARZENA PRZEDSIĘBIORSTWO
FINANSOWO-USŁUGOWE GRUNT-MAR, Nowogard, PL.
(540) UCZCIWY SPRZEDAWCA
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.02.01, 26.02.12, 26.11.02, 26.11.12, 02.01.24, 02.01.30,
24.15.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama, reklamy online, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, badanie działalności gospodarczej i rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, promowanie
działalności gospodarczej, porady w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, zbieranie danych
dotyczących działalności gospodarczej, rozpowszechnianie danych
w zakresie działalności gospodarczej, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, 36 doradztwo w sprawach finansowych, analizy
finansowe, badania finansowe, badanie wypłacalności finansowej,
ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, udzielanie informacji
finansowych związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, usługi weryfikacji kredytów biznesowych, 41 publikowanie
drogą elektroniczną, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikowanie tekstów i obrazów,
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
udostępnianie elektronicznych publikacji online.
(111) 298795
(151) 2017 07 19

(220) 2017 02 17
(441) 2017 04 03

(210) 467782
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(732) FUNDACJA WIELKOPOLSKIE WIOŚLARSTWO, Poznań, PL.
(540) FUNDACJA WIELKOPOLSKIE WIOŚLARSTWO
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 02.01.08, 02.01.23, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.13,
29.01.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne związane ze sportem i kulturą fizyczną, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, wypoczynkowych, treningowych, widowiskowych, zabawowych, użytkowanie obiektów sportowych
poprzez ich wynajem innym podmiotom gospodarczym na imprezy sportowe, zabawowe, widowiskowe, okolicznościowe, kursy
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie
zawodów, konkursów i pokazów w zakresie sportu, rekreacji oraz
rehabilitacji, organizowanie szkoleń sportowych wśród dzieci
i młodzieży, publikowanie książek i materiałów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń, usługi organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów,
zawodów sportowych, organizowania wypoczynku, udostępnianie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, udostępnianie sprzętu
sportowego, usługi wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.
(111) 298796
(220) 2017 02 17
(210) 467784
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) CREATON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, PL.
(540) CREATON Akademia WIEDZA PRAKTYKA DOŚWIADCZENIE
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia przemysłowe, szkolenia personelu, szkolenia handlowe, szkolenia biznesowe, udzielanie
kursów szkolenia zawodowego, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania,
usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi
doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu,
seminaria edukacyjne, usługi dotyczące edukacji technologicznej,
42 doradztwo budowlane [doradztwo architektoniczne], kontrola
jakości, tworzenie programów do przetwarzania danych i symulacji
komputerowych, doradztwo zarobkowe z wykluczeniem doradztwa
przedsiębiorstw, dotyczące materiałów budowlanych, ich zastosowania, użycia i montażu, tworzenie strony domowej dla osób trzecich w Internecie, dotyczącej powyższych usług oraz metalowych
i niemetalowych materiałów budowlanych, kontrola jakości materiałów budowlanych, doradztwo techniczne z zakresu uzyskiwania
pozwoleń na systemy jakości, certyfikacja [kontrola jakości], doradztwo w zakresie kontroli jakości, usługi z zakresu kontroli jakości, przeprowadzanie badań jakości, kontrola procesu w celu zapewnienia
jakości, przyznawanie znaków jakości, naukowe i techniczne usługi
i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe prace analityczne
i badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(111) 298797
(220) 2017 02 17
(210) 467785
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) KACZMAREK HANNA DWUJĘZYCZNE NIEPUBLICZNE
PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA NOVUM, Wołomin, PL.
(540) NOVUM
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(540)

4233
394

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Kolor znaku: szary, niebieski, ciemnoniebieski, czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, nauczanie w szkołach podstawowych,
nauczanie przedszkolne, nauczanie języków obcych, nauczanie muzyki, nauczanie wyrównawcze, edukacja [nauczane], nauczanie indywidualne, nauczanie języków, nauczanie wspomagane komputerowo, nauczanie i szkolenia, nauczanie w szkołach średnich, nauczanie
w zakresie zdrowia, organizowanie konkursów artystycznych, zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, zarządzanie stroną
artystyczną występów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, 43 opieka na dziećmi w żłobkach, opieka nad dziećmi w klubach malucha, żłobki dla dzieci, usługi w zakresie żłobków,
żłobki i ośrodki opieki dziennej, zapewnienie opieki przed szkołą,
zapewnienie opieki nad dziećmi po szkole, żłobki i ośrodki opieki
dziennej.
(111) 298798
(220) 2017 02 17
(210) 467786
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) GRUPA HANDLOWA STAROPOLSKIE WĘDLINY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław, PL.
(540) STAROPOLSKIE WĘDLINY
(540)

(531) 26.05.03, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 bekon, słonina, drób w postaci mięsa, flaki, kaszanka,
kiełbasy, konserwy mięsne, mięso, pieczenie mięsne, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, mięso konserwowane, mięso wieprzowe i wołowe, pasztet z wątróbki, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba
i wątróbki drobiowe, podroby drobiowe, wędliny, wędzonki, frankfurterki, mortadela, pasty mięsne, pasztety, mięso mielone (mięso
siekane).
(111) 298799
(220) 2017 02 20
(210) 467865
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) GREEN ELECTRICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) blinkee
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 18.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 wynajem pojazdów, wynajem skuterów do transportu.
(111) 298800
(220) 2017 02 21
(210) 467921
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) SUSZYŃSKI ZBIGNIEW, Koszalin, PL.
(540) Mucoscope
(510), (511) 10 medyczne urządzenia diagnostyczne do celów medycznych, diagnostyczne urządzenia pomiarowe do użytku medycznego.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
360639
379417
384710
386378
389502
390595
398519
398520
398750
403069
404363
405032
405538
411587
411590
412185
415930
418129
418757
420375
421184
421185
421191
422092
423680
424137
428966
429091
429646
429793
429835
431564
432934
433119
433607
433681
433786
433915
434369
434432
434705
434940
435059
435076
436947
436950
437138
437160
437622
438367
438393
440051
440359
440911
441163
441182
441509
441904

26/2009
08/2011
16/2011
19/2011
25/2011
01/2012
14/2012
14/2012
16/2012
22/2012
25/2012
01/2013
02/2013
13/2013
13/2013
14/2013
21/2013
25/2013
26/2013
24/2013
04/2014
04/2014
04/2014
06/2014
09/2014
10/2014
18/2014
18/2014
19/2014
20/2014
20/2014
23/2014
26/2014
26/2014
01/2015
01/2015
01/2015
02/2015
02/2015
03/2015
03/2015
04/2015
04/2015
04/2015
07/2015
07/2015
08/2015
08/2015
09/2015
10/2015
10/2015
13/2015
14/2015
15/2015
15/2015
15/2015
16/2015
17/2015

442251
442716
442935
443092
443094
443392
444296
444448
444788
445148
445506
445915
446178
446512
446519
447712
448010
448014
448391
449452
450620
450699
450863
451500
451525
452054
452266
452277
452431
452508
452509
452510
452511
452512
452513
453890
454047
454336
454544
456402
459009
459312
459324
459727
459733
460065
460319
460963
461195
461354
461391
461918
463106
463878
464179
464362
464628
464745

17/2015
18/2015
19/2015
19/2015
19/2015
20/2015
21/2015
23/2015
22/2015
22/2015
23/2015
24/2015
24/2015
25/2015
25/2015
1/2016
4/2016
2/2016
3/2016
5/2016
7/2016
7/2016
7/2016
9/2016
9/2016
10/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
13/2016
14/2016
14/2016
15/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

4234
464828
464995
465082
466550
467193
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467194
467196
467257
469766

/
/
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/

395
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.
366450
393851
401128
405471
405472
405473
405474
409121
409443
412913
412914
412915
412917
412920
414848
424968
427394
429738
431347
437796
437798
437799
437800
437801
437802

11/2010
06/2012
19/2012
02/2013
02/2013
02/2013
02/2013
09/2013
10/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
19/2013
12/2014
15/2014
19/2014
23/2014
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015

446920
448119
449890
451260
452344
452684
454443
454757
455160
455227
455425
456940
457258
457330
457367
458589
460108
460144
460202
461771
464572
466381
468207
469110

26/2015
2/2016
5/2016
9/2016
11/2016
12/2016
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.
369407
400867
400870
402881
403472
407882
408594
408939
410700
414633
416460
416565
416602
418363

16/2010
18/2012
18/2012
22/2012
23/2012
06/2013
07/2013
04/2013
12/2013
18/2013
22/2013
22/2013
22/2013
25/2013

418364
418366
418367
422365
423532
423838
424076
424395
425333
425334
425335
425432
427440
428055

25/2013
25/2013
25/2013
06/2014
09/2014
10/2014
10/2014
11/2014
12/2014
12/2014
12/2014
12/2014
16/2014
17/2014

428361
428787
428792
429125
429323
429435
429449
429450
429451
429452
429453
429454
429955
430170
430281
430379
430477
430547
430707
431070
431942
433488
433551
433593
434262
434398
434910
435069
435858
435861
435943
435958
436023
436534
438622
438838
439239
439543
439799
440344
440345
440485
440617
440647
441398
441716
441750
441973
441977
442739
443143
443412
443752
444072
444181
444269
444302
444394
444493
444674
445045
445073
445115
445117
445384
445559
445638

17/2014
18/2014
18/2014
18/2014
19/2014
19/2014
19/2014
19/2014
19/2014
19/2014
19/2014
19/2014
20/2014
20/2014
20/2014
21/2014
21/2014
21/2014
21/2014
22/2014
24/2014
01/2015
01/2015
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
04/2015
05/2015
05/2015
06/2015
06/2015
06/2015
06/2015
16/2015
11/2015
12/2015
12/2015
13/2015
14/2015
14/2015
14/2015
14/2015
14/2015
16/2015
16/2015
16/2015
17/2015
17/2015
18/2015
19/2015
20/2015
20/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
22/2015
22/2015
22/2015
23/2015
22/2015
23/2015
23/2015
23/2015
23/2015
23/2015

Nr 11/2017
445655
445695
445762
445824
445846
446351
446450
446482
446484
446681
446738
447507
447509
447731
447842
447911
448156
448415
448487
448748
448749
449097
449304
449318
449447
449665
449671
449698
449741
449744
450024
450361
450557
450559
450609
450828
451078
451127
451470
451587
451614
451931
452007
452008
452009
452066
452210
452294
452590
452942
452946
452947
453154
453163
453187
453189
453193
453279
453447
453451
453661
453878
454012
455149
455153
455156
455269

23/2015
23/2015
23/2015
23/2015
24/2015
25/2015
25/2015
25/2015
25/2015
25/2015
25/2015
01/2016
01/2016
01/2016
02/2016
02/2016
02/2016
03/2016
03/2016
03/2016
03/2016
04/2016
04/2016
04/2016
05/2016
05/2016
05/2016
05/2016
05/2016
05/2016
06/2016
06/2016
10/2016
07/2016
07/2016
07/2016
08/2016
08/2016
09/2016
09/2016
12/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
11/2016
11/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
16/2016

Nr 11/2017
455415
455552
455819
456052
456752
457555
457648
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14/2016
16/2016
15/2016
15/2016
16/2016
16/2016
15/2016

457650
457701
458224
458226
458230
458271

15/2016
16/2016
16/2016
16/2016
16/2016
15/2016

397
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - kategorię znaku lub prawa ochronnego (wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne
prawo ochronne) oraz regulamin znaku,
rubryka F - wnioski i sprzeciwy oraz decyzje wydane w wyniku ich rozpoznania,
rubryka G - rejestracja międzynarodowa (adnotacja o rejestracji międzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji krajowej),
rubryka H - datę unieważnienia lub datę i przyczynę wygaśnięcia prawa ochronnego, zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
zmiana regulaminu znaku wspólnego, sprostowania
istotnych pomyłek.
000101 2017 08 04 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
z dnia 22 lipca 2011 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez spółkę POLFA Sp. z o.o., Warszawa,
Polska na czas okres pięciu lat z możliwością przedłużenia”.
000101 2017 08 04 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
z dnia 29 sierpnia 2012 r. udzielono pełnej i niewyłącznej sublicencji na używanie znaku towarowego przez spółkę V. Laboratories
Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą Warszawa na okres dziesięciu lat z możliwością przedłużenia”.
037379 2017 07 31 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny z dnia 21 września
2015 r. sygn. akt I C 2261/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 27 lutego 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ewa Młyńska w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 608/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Ilony Jassa zamieszkałej
w Szczecinie”.
037379 2017 07 31 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla
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Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, II Wydział Cywilny z dnia 19
listopada 2015 r. sygn. akt II C 585/15 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 9 marca 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ewa Młyńska
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 663/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Ryszarda Woźnego zamieszkałego w Dęblinie”.
037379 2017 07 31 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 28 września 2012 r. sygn.
akt: Rep. A-3749/2012 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 23 kwietnia 2015 r. oraz Postanowienia Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sądu Gospodarczego, VIII Wydział Gospodarczy z dnia 10 kwietnia 2015 r. sygn. akt VIII GCo
363/15, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ewa Młyńska w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 983/15, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek wierzyciela: Sławomira Majewskiego zamieszkałego
w Pruszkowie”.
037379 2017 07 31 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 15 czerwca
2015 r. sygn. akt VI C 161/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 31 lipca 2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ewa Młyńska w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 777/15, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Piotra Szwajcera zamieszkałego w Kałuszynie”.
037469 2017 07 31 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, 1 Wydział Cywilny z dnia 21 września
2015 r. sygn. akt 1 C 2261/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 27 lutego 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ewa Młyńska w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 608/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Ilony Jassa zamieszkałej
w Szczecinie”.
037469 2017 07 31 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla
Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, II Wydział Cywilny z dnia 19
listopada 2015 r. sygn. akt II C 585/15 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 9 marca 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ewa Młyńska
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 663/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Ryszarda Woźnego zamieszkałego w Dęblinie”.
037469 2017 07 31 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 28 września 2012 r. sygn
.akt: Rep. A-3749/2012 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 23 kwietnia 2015 r. oraz Postanowienia Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sądu Gospodarczego, VIII Wydział Gospodarczy z dnia 10 kwietnia 2015 r. sygn. akt VIII GCo
363/15, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ewa Młyńska w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 983/15, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek wierzyciela: Sławomira Majewskiego zamieszkałego
w Pruszkowie”.
037469 2017 07 31 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 15 czerwca
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2015 r. sygn. akt VI C 161/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 31 lipca 2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ewa Młyńska w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 777/15, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Piotra Szwajcera zamieszkałego w Kałuszynie”.
041509 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TRIUMPH INTERNATIONALE AG, MONACHIUM, Niemcy i dokonanie wpisu: Triumph Intertrade AG, Bad
Zurzach, Szwajcaria.
046096 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WERKZEUGFABRIK GMBH KONIGSEE, KONIGSEE, Niemcy i dokonanie wpisu: Werkö GmbH, Königsee-Rottenbach, Niemcy.
047950 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKUSEN, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy.
049137 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TRIUMPH INTERNATIONAL AG, MONACHIUM, Niemcy i dokonanie wpisu: Triumph Intertrade AG, Bad
Zurzach, Szwajcaria.
049312 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
049313 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
049537 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 270549930 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
049537 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 362077261.
050799 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC.,
MELROSE PARK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FDS Acquisition, Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
050799 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FDS Acquisition, Inc., Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: WellSpring Pharmaceutical Corporation, Sarasota, Stany Zjednoczone Ameryki.
051163 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ORIENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA
(ORIENT WATCH CO., LTD.), TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Seiko
Epson Kabushiki Kaisha (Seiko Epson Corporation), Tokio, Japonia.
054184 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
055433 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OTTO FINANCE CYPRUS LTD., NIKOZJA,
Cypr i dokonanie wpisu: Otto Russland Beteiligungs - und Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, Niemcy.
055433 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Otto Russland Beteiligungs - und Verwal-
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tungsgesellschaft mbH, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: H.I.S
Textil GmbH, Hamburg, Niemcy.
055999 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAIN BIRD CORPORATION, GLENDORA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
RAIN BIRD CORPORATION, Azusa, Stany Zjednoczone Ameryki.
057610 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRETHER AG, BINNINGEN, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: fit GmbH, Zittau, Niemcy.
059714 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
061937 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 270549930 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
061937 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 362077261.
062462 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION, WARRENVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Navistar, Inc., Lisle, Stany Zjednoczone Ameryki.
062598 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BALENCIAGA S.A., PARYŻ, Francja i dokonanie wpisu: BALENCIAGA, Paryż, Francja.
062864 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska i dokonanie
wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
063828 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION /
DELAWARE CORPORATION/, HARTFORD, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION,
Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
067195 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: 3 SUISSES FRANCE, CROIX, Francja i dokonanie wpisu: LIVELLE, Villeneuve D’Ascq, Francja.
068667 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: METRONA WÄRMEMESSER-GES.
SCHULTHEISS GMBH + CO., HÜRTH, Niemcy i dokonanie wpisu: METRONA GmbH, Hürth, Niemcy.
070512 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
078617 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TRIUMPH INTERNATIONAL AG, MONACHIUM, Niemcy i dokonanie wpisu: Triumph Intertrade AG, Bad
Zurzach, Szwajcaria.
078621 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TRIUMPH INTERNATIONAL AG, MONACHIUM, Niemcy i dokonanie wpisu: Triumph Intertrade AG, Bad
Zurzach, Szwajcaria.
078626 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TRIUMPH INTERNATIONAL AG, MONACHIUM, Niemcy i dokonanie wpisu: Triumph Intertrade AG, Bad
Zurzach, Szwajcaria.
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079800 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AXELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
082067 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Głowno,
Polska 472242157 i dokonanie wpisu: SOLAN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głowno, Polska
147250310.
083814 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PARADOR GMBH & CO. KG,
COESFELD, Niemcy i dokonanie wpisu: Parador GmbH, Coesfeld,
Niemcy.
084676 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Głowno,
Polska 472242157 i dokonanie wpisu: SOLAN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głowno, Polska
147250310.
085811 2017 07 31 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 1033/17/259) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2526876 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-85811 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
085811 2017 07 31 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 kwietnia
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 1159/17/408) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527537 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-85811
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CEDC International
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą Obornikach”.
094752 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MILANOWEK Zakład Przemysłu Cukierniczego Sobieraj Bogumił, Milanówek, Polska i dokonanie wpisu: ZPC
MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grodzisk Mazowiecki, Polska 365573865.
095757 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DOMAINES P.FRAPIN S. A.S., JUILLAC LE COQ, Francja i dokonanie wpisu: DOMAINE CHATEAU DE
FONTPINOT S.A.S., Juillac Le Coq, Francja.
096482 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: II PONTE S.R.L., SCANDICCI (FI),
Włochy i dokonanie wpisu: II Ponte S.p.A., Mediolan, Włochy.
096482 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: II Ponte S.p.A., Mediolan, Włochy i dokonanie wpisu: II Ponte Pelletteria S.p.A., Mediolan, Włochy.
096739 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska i dokonanie
wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
098465 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Henkel Polska S.A., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 270549930.
098465 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA Spółka z ograniczoną
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odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 270549930 i dokonanie
wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
098465 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 362077261.
100738 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz,
Polska 090549380 i dokonanie wpisu: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 090549380.
100739 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz,
Polska 090549380 i dokonanie wpisu: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 090549380.
101060 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
104176 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, Bazylea, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.
105338 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
105408 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 270549930 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
105408 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 362077261.
105437 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 270549930 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
105437 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 362077261.
106120 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Henkel Polska Spółka z o.o., Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362077261.
106120 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
107809 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
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107810 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
107927 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXOSMITHKLINE LLC, WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare (US) IP LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki
108470 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
110193 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABBOTT GMBH & CO.KG, WIESBADEN,
Niemcy i dokonanie wpisu: Mylan Healthcare GmbH, Hannover,
Niemcy.
111753 2017 08 01 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.
115042 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVELL, INC. (A DELAWARE CORPORATION), PROVO, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Micro Focus Software Inc., Provo, Stany Zjednoczone Ameryki.
115042 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Micro Focus Software Inc., Provo, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Nest Labs, Inc., Palo Alto,
Stany Zjednoczone Ameryki.
115252 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Piwnice Win Importowanych VINFORT
Spółka z o. o., Kraków, Polska 350888218 i dokonanie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
116514 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (SOCIETE
ANONYME), LEVALLOIS-PERRET CEDEX, Francja i dokonanie wpisu:
Uni-Editions, Paryż, Francja.
117150 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
117610 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Cichoń Eugeniusz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MAKAR, Katowice, Polska i dokonanie wpisu:
MAKAR BAKALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 243661130.
117779 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.,
PETERSBACH, Francja i dokonanie wpisu: LES GRANDS CHAIS DE
FRANCE SAS, Petersbach, Francja.
118248 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CONEX UNIVERSAL LIMITED,
TIPTON, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: CONEX UNIVERSAL
LIMITED, Kingswinford, Wielka Brytania.
118268 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXOSMITHKLINE LLC, WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania.
118828 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WA-PRO Sp. z o.o., Warszawa, Polska 016155470 i dokonanie wpisu: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 017293003.
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119145 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WA-PRO Sp. z o.o., Warszawa, Polska 016155470 i dokonanie wpisu: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 017293003.
119146 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WA-PRO Sp. z o.o., Warszawa, Polska 016155470 i dokonanie wpisu: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 017293003.
119147 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WA-PRO Sp. z o.o., Warszawa, Polska 016155470 i dokonanie wpisu: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 017293003.
121565 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
122074 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WA-PRO Sp. z o.o., Warszawa, Polska 016155470 i dokonanie wpisu: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 017293003.
122187 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JIL SANDER AG, HAMBURG, Niemcy i dokonanie wpisu: JIL SANDER GMBH, HAMBURG, Niemcy.
122765 2017 08 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Ekoset Direct Investment Sp. z o.o., Radzionków, Polska i dokonanie wpisu: EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Piekary Śląskie, Polska 270053016.
123034 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA S.A., Warszawa, Polska
650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
123379 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA S.A., Warszawa, Polska
650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
125476 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Konica Minolta Holdings, Inc.,
Tokio, Japonia i dokonanie wpisu: Konica Minolta, Inc., Tokyo, Japonia.
128518 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SADYBA CENTRE S.A., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: SADYBA BEST MALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 011852230.
129468A 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Żabka Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu:
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 142624259.
131053 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
131483 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
131836 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
131837 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA S.A., Warszawa, Polska
650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
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131839 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA S.A., Warszawa, Polska
650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
132634 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
132858 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
133138 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
136078 2017 08 08 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 04 kwietnia 2017 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ZAKŁAD PRODUKCYJNY „RETOS” JANUSZ STASIOŁEK, Tomaszów Mazowiecki, Polska
na czas określony od dnia 04.04.2017 r. do dnia 04.04.2022 r.”.
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
153123 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
154005 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals
International AG, Opfikon, Szwajcaria.
154215 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
154631 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.

136278 2017 08 01 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.

154631 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.

136793 2017 08 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 270549930 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.

155677 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „MAKRUM” S.A., Bydgoszcz, Polska 090549380 i dokonanie wpisu: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 090549380.

136793 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 362077261.
137538 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIKING OFFICE PRODUCTS, INC.
950 West 190tk Street, TORRANCE, Califorure 90502, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VIKING OFFICE PRODUCTS, INC.,
Boca Raton, Stany Zjednoczone Ameryki.
143176 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
144431 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT, MARSSTRABE 40 MONACHIUM, Niemcy i dokonanie
wpisu: Triumph Intertrade AG, Bad Zurzach, Szwajcaria.
144640 2017
A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AMICA WRONKI S.A., 64-510 Wronki ul.
Mickiewicza 52, Polska i dokonanie wpisu: AMICA SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki, Polska 570107305.
148245 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
151073 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.
151073 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZO-

156719 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.
156719 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
159581 2017 08 03 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 09 kwietnia 2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez FAAC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, Polska na czas określony
od dnia 09.04.2015 r. do dnia 09.04.2025 r.”.
160094 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OLIVA Spółka z o.o., 81-571
Gdynia ul. Chwaszczyńska 129-149, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368.
162294 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „TOMEK NIEWIADOMSKI FOTOGRAFIA”
TOMASZ NIEWIADOMSKI, Warszawa, Polska 730293356 i dokonanie wpisu: PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146966643.
162581 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.
162581 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
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162670 2017 07 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
162759 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
163301 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
163434 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ST.VINCENT MEDICAL CENTER Tomasz Majszyk, Warszawa, Polska
010861243 i dokonanie wpisu: MAJSZYK TOMASZ, Warszawa, Polska.
163640 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agencja Finansowa „GROSZ” Spółka
z o.o., Nysa, Polska 531650652 i dokonanie wpisu: GROSZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nysa, Polska 161479503.
167359 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.
167359 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
168221 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
168222 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
168223 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
168350 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
168475 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
169589 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
170078 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
170580 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Unipharm, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
170894 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany Zjed-
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noczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
171396 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
171760 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
172013 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „TOMEK NIEWIADOMSKI FOTOGRAFIA”
TOMASZ NIEWIADOMSKI, Warszawa, Polska 730293356 i dokonanie wpisu: PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146966643.
172670 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
172844 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Unipharm, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
173204 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
173906 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Unipharm, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
175603 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Piwnice Win Importowanych „VINFORT”
Spółka z o.o., Kraków, Polska 350888218 i dokonanie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
175646 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „TOMEK NIEWIADOMSKI FOTOGRAFIA”
TOMASZ NIEWIADOMSKI, Warszawa, Polska 730293356 i dokonanie wpisu: PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146966643.
176587 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Unipharm, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
176588 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Unipharm, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
176863 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
177126 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
177186 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GENOWEFA KISZKO, Białystok,
Polska i dokonanie wpisu: GK Genowefa Kiszko, Białystok, Polska
200182035.
177186 2017 08 01 A. E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: GK GENOWEFA KISZKO, Białystok, Polska 200182035
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i dokonanie wpisu: GK GENOWEFA KISZKO, Białystok, Polska
200182035 KARL DOMINIKA KISZKO, Białystok, Polska 366196608
oraz w rubryce E dokonano wpisu: „Na podstawie Regulaminu używania znaku towarowego z dnia 02 stycznia 2017 r. ustanowiono
wspólne prawo ochronne”.
177187 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC., WHITE PLAINS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, Bethesda,
Stany Zjednoczone Ameryki.
178303 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INWESTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Cieszyn, Polska
241144181 i dokonanie wpisu: INVESTROYAL s.r.o., Žilina, Republika
Słowacka.
178615 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska i dokonanie
wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
178927 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO „DAWTONA” Danuta Wielgomas, Błonie, Polska
012513486 i dokonanie wpisu: „DAWTONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 366238956.
180439 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU Polska Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
180440 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU Polska Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
181444 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
182348 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals
International AG, Opfikon, Szwajcaria.
182671 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC., WHITE PLAINS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, Bethesda,
Stany Zjednoczone Ameryki.
182794 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals
International AG, Opfikon, Szwajcaria.
182803 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals
International AG, Opfikon, Szwajcaria.
183081 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Unipharm, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
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POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
186662 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Unipharm, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
188147 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „DAWTONA” Danuta Wielgomas, Błonie, Polska 012513486
i dokonanie wpisu: „DAWTONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 366238956.
189557 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZŁOTE TARASY Spółka z o.o., Warszawa,
Polska 013278202 i dokonanie wpisu: ZŁOTE TARASY WARSAW III
S.A.R.L. SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 013278202.
189684 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ENERGY 2000-Technico M.A. Goczał
spółka jawna, Przytkowice, Polska 070883960 i dokonanie wpisu:
ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ENERGYLANDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przytkowice, Polska
070883960.
189879 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „DAWTONA” Danuta Wielgomas, Błonie, Polska 012513486
i dokonanie wpisu: „DAWTONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 366238956.
190094 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
190458 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LU Polska S.A., Warszawa, Polska
650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
190713 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przemysłu Cukierniczego MILANÓWEK-Bogumił Sobieraj, Milanówek, Polska 010630710 i dokonanie wpisu: ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, Polska 365573865.
192655 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
192655 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
192725 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Zielonka, Polska 017370070 i dokonanie wpisu: APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Zielonka, Polska 017370070.
193432 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORKLA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010545772 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.

183132 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Unipharm, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.

194001 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „DAWTONA” Danuta Wielgomas, Błonie, Polska 012513486
i dokonanie wpisu: „DAWTONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 366238956.

185516 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-

194430 2017 08 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany
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Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals
International AG, Opfikon, Szwajcaria.
194431 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals
International AG, Opfikon, Szwajcaria.
197011 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FOX Sp. z o.o., Wrocław, Polska 020259082
i dokonanie wpisu: ATLAS SPÓKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska 100253695.
198932 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
199629 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
200475 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Piwnice Win Importowanych „VINFORT”
Sp. z o.o., Kraków, Polska 350888218 i dokonanie wpisu: JANTOŃ
SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
201746 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „NAKAJA ART” Paweł Zyguła, Kraków,
Polska 356507105 i dokonanie wpisu: NAKAJA ART SPÓŁKA JAWNA
A.T. WADOŃ, Kraków, Polska 122746475.
201979 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
203440 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
203760 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
203838 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STARWOODS HOTELS
& RESORTS WORLDWIDE, INC. (A MARYLAND CORPORATION), WHITE PLAINS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, Bethesda, Stany Zjednoczone
Ameryki.
204164 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Byczkowski Zbigniew, Poznań, Polska
i dokonanie wpisu: BYCZKOWSKI KRZYSZTOF, Zalasewo, Polska.
204441 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WYETH LLC, MADISON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Wyeth LLC, Nowy
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
204474 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zielonka, Polska 017370070 i dokonanie wpisu: APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, ZIELONKA, Polska.
204475 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Zielonka, Polska 017370070 i dokonanie wpisu: APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Zielonka, Polska 017370070.
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204763 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 270549930 i dokonanie
wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
204763 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 362077261.
206661 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.
206661 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
206843 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIO-ACTIVE DYSTRYBUCJA Sp.
z o.o., Warszawa, Polska 015493258 i dokonanie wpisu: BIG-ACTIVE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015493258.
207053 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ENERGY 2000-TECHNICO M.A.
Goczał Spółka Jawna, Przytkowice, Polska 070883960 i dokonanie
wpisu: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLAND SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przytkowice,
Polska 070883960.
207228 2017 08 09 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu
Okręgowego w Poznaniu, I Wydział Cywilny z dnia 28 kwietnia 2016
r. sygnatura akt: I Nc 189/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 4 listopada 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Tamara Szuber-Bednarz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 3383/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
207229 2017 08 09 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu
Okręgowego w Poznaniu, I Wydział Cywilny z dnia 28 kwietnia 2016
r. sygnatura akt: I Nc 189/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 4 listopada 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Tamara Szuber-Bednarz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 3383/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
207230 2017 08 09 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu
Okręgowego w Poznaniu, I Wydział Cywilny z dnia 28 kwietnia 2016
r. sygnatura akt: I Nc 189/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 4 listopada 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Tamara Szuber-Bednarz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 3383/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
207231 2017 08 09 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu

Nr 11/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Okręgowego w Poznaniu, I Wydział Cywilny z dnia 28 kwietnia 2016
r. sygnatura akt: I Nc 189/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 4 listopada 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Tamara Szuber-Bednarz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 3383/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
207232 2017 08 09 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu
Okręgowego w Poznaniu, I Wydział Cywilny z dnia 28 kwietnia 2016
r. sygnatura akt: I Nc 189/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 4 listopada 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Tamara Szuber-Bednarz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 3383/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
207233 2017 08 09 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu
Okręgowego w Poznaniu, I Wydział Cywilny z dnia 28 kwietnia 2016
r. sygnatura akt: I Nc 189/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 4 listopada 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Tamara Szuber-Bednarz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 3383/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
207234 2017 08 09 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu
Okręgowego w Poznaniu, I Wydział Cywilny z dnia 28 kwietnia 2016
r. sygnatura akt: I Nc 189/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 4 listopada 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Tamara Szuber-Bednarz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 3383/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
207255 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Noble Bank S.A., Warszawa, Polska
004184103 i dokonanie wpisu: GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141334039.
207256 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Noble Bank S.A., Warszawa, Polska
004184103 i dokonanie wpisu: GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141334039.
207436 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
207765 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
207999 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DENTA CARE BEMOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140411476 i dokonanie wpisu: Medicover Holding (Cyprus) Limited, Limassol, Cypr.
208172 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 270549930 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
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208172 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 362077261.
208301 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
208428 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ACTUM S.C.-M. Klusek, D. Mankiewicz, G.
Frankowski, Gdynia, Polska 192489845 i dokonanie wpisu: ACTUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 222017187.
208429 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ACTUM S.C.-M. Klusek, D. Mankiewicz, G.
Frankowski, Gdynia, Polska 192489845 i dokonanie wpisu: ACTUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 222017187.
208430 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTUM S.C. – Monika Klusek, Dariusz
Mankiewicz, Grzegorz Frankowski, Gdynia, Polska 192489845 i dokonanie wpisu: ACTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 222017187.
208553 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIO-ACTIVE DYSTRYBUCJA Spółka z o.o., Warszawa, Polska 015493258 i dokonanie wpisu: BIG-ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 015493258.
208587 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AMIS MEDICA Spółka z o.o., Warszawa,
Polska 010545772 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
208723 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Telekomunikacja Polska S.A.,
Warszawa, Polska 012100784 i dokonanie wpisu: ORANGE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012100784.
209277 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AMIS MEDICA Spółka z o.o., Warszawa,
Polska 010545772 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
209424 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Refin Sp. z o.o., Lubin, Polska 020109900
i dokonanie wpisu: REFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 020109900.
209835 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GT GLOBAL TRADEMARKS AG, BAAR,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: GT GLOBAL TRADEMARKS SA, Martigny, Szwajcaria.
209836 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GT GLOBAL TRADEMARKS AG, BAAR,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: GT GLOBAL TRADEMARKS SA, Martigny, Szwajcaria.
209901 2017 08 09 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu
Okręgowego w Poznaniu, I Wydział Cywilny z dnia 28 kwietnia 2016
r. sygnatura akt: I Nc 189/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 4 listopada 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Tamara Szuber-Bednarz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 3383/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
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209902 2017 08 09 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu
Okręgowego w Poznaniu, I Wydział Cywilny z dnia 28 kwietnia 2016
r. sygnatura akt: I Nc 189/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 4 listopada 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Tamara Szuber-Bednarz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 3383/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
209926 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TP EmiTel Sp. z o.o., Kraków, Polska 356368135 i dokonanie wpisu: EMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146945210.
210209 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GT GLOBAL TRADEMARKS AG, BAAR,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: GT GLOBAL TRADEMARKS SA, Martigny, Szwajcaria.
210545 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Piwnice Win Importowanych „VINFORT”
Spółka z o.o., Kraków, Polska 350888218 i dokonanie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
210723 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GT GLOBAL TRADEMARKS AG, BAAR,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: GT GLOBAL TRADEMARKS SA, Martigny, Szwajcaria.
210895 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Instytut Nafty i Gazu, Kraków, Polska
000023136 i dokonanie wpisu: INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków, Polska 000023136.
211483 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „ORION” Jerzy Czernek, Łódź, Polska
473044471 i dokonanie wpisu: OLSEN SPÓŁKA CYWILNA KATARZYNA CZERNEK, JERZY CZERNEK, Grójec, Polska.
211700 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Centrum Filmowe ATV Film Jerzy
Dworczyk, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: JERZY DWORCZYK ATV
GROUP CENTRUM FILMOWE ATV FILM-CASTING.PL, Łódź, Polska.
211872 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „IMMOBILE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bydgoszcz, Polska 091563086 i dokonanie wpisu:
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 090549380.
211873 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „IMMOBILE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bydgoszcz, Polska 091563086 i dokonanie wpisu:
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 090549380.
211874 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „IMMOBILE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bydgoszcz, Polska 091563086 i dokonanie wpisu:
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 090549380.
212038 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORKLA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010545772 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
212192 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PARKUR-BIS Sp. z o.o., Mochnaczka
Wyżna, Polska 492932254 i dokonanie wpisu: PARKUR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mochnaczka Wyżna,
Polska 120843814.
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212788 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PARKUR Spółka Jawna IMPORT-EKSPORT,
SKUP ŻYWCA, UBÓJ I SPRZEDAŻ MIĘSA Marian Para, Roman Para,
Józef Kuruc, Mochnaczka Wyżna, Polska 490103393 i dokonanie
wpisu: PARKUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mochnaczka Wyżna, Polska 120843814.
213181 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COLWAY-M. TUREK I. J. ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 193035023 i dokonanie wpisu:
COL-WAY M.TUREK, J.ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska
221563660.
213182 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COLWAY-M. TUREK I. J. ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 193035023 i dokonanie wpisu:
COL-WAY M.TUREK, J.ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska
221563660.
213183 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COLWAY-M. TUREK I. J. ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 193035023 i dokonanie wpisu:
COL-WAY M.TUREK, J.ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska
221563660.
213184 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COLWAY-M. TUREK I. J. ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 193035023 i dokonanie wpisu:
COL-WAY M.TUREK, J.ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska
221563660.
214113 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
214124 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
214147 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „IMMOBILE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bydgoszcz, Polska 091563086 i dokonanie wpisu:
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 090549380.
214178 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AMIS MEDICA Spółka z o.o., Warszawa,
Polska 010545772 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
214362 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
214764 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOBLE BANK S.A., Warszawa, Polska
004184103 i dokonanie wpisu: GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141334039.
214910 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
215003 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
215181 2017 08 09 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu
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Okręgowego w Poznaniu, I Wydział Cywilny z dnia 28 kwietnia 2016
r. sygnatura akt: I Nc 189/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 4 listopada 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Tamara Szuber-Bednarz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 3383/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

218814 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Noble Bank S.A., Warszawa, Polska
004184103 i dokonanie wpisu: GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141334039.

215182 2017 08 09 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu
Okręgowego w Poznaniu, I Wydział Cywilny z dnia 28 kwietnia 2016
r. sygnatura akt: I Nc 189/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 4 listopada 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Tamara Szuber-Bednarz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 3383/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

220431 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PIWNICE WIN IMPORTOWANYCH „VINFORT” Sp. z o.o., Kraków, Polska 350888218 i dokonanie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.

215862 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 270549930 i dokonanie
wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
215862 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 362077261.
216279 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
216294 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna,
Zduńska Wola, Polska 730353650 i dokonanie wpisu: BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 100747256.
216302 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
217190 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAGATT S.C. Paweł Gutral, Karol Matyja,
Gdańsk, Polska i dokonanie wpisu: MATYJA KAROL, Gdańsk, Polska.
217476 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GT GLOBAL TRADEMARKS AG, BAAR,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: GT GLOBAL TRADEMARKS SA, Martigny, Szwajcaria.
217956 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: POLSKA TELEFONIA CYFROWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295.
217956 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSKA TELEFONIA CYFROWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295 i dokonanie wpisu: T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295.
218543 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie
wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy.

220079 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

220636 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Piwnice Win Importowanych „VINFORT”
Spółka z o.o., Kraków, Polska 350888218 i dokonanie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
220649 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LU Polska S.A., Warszawa, Polska
650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
221676 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
221940 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ENERGY 2000-TECHNICO M.A. Goczał Sp.
Jawna, Przytkowice, Polska i dokonanie wpisu: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960.
222121 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „DAWTONA” Danuta Wielgomas, Błonie, Polska 012513486
i dokonanie wpisu: „DAWTONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 366238956.
222197 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: L’BIOTICA & HF HIPOKRATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
220199014 i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259.
222451 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals
International AG, Opfikon, Szwajcaria.
222452 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals
International AG, Opfikon, Szwajcaria.
222818 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
223263 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OASIS TOURS Sp. z o.o., Warszawa, Polska
010409141 i dokonanie wpisu: OTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146296912.
223504 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
224616 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AXELLUS Spółka z ograniczoną odpowie-
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dzialnością, Warszawa, Polska 010545772 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
225003 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECH Garmażeria Staropolska Lech Zwolan, Osiedle Ignatki, Polska i dokonanie wpisu: LECH GARMAŻERIA
STAROPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ignatki - Osiedle, Polska 366062049.
225109 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
225109 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
225110 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.
225110 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
226531 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
226532 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
226545 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOCTOR X Tomasz Kiska, Marki, Polska
351541209 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska 141910000.
226545 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska
141910000 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000.
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ki, Polska 351541209 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska
141910000.
226548 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska
141910000 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000.
226549 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „DOCTOR X” TOMASZ KISKA, Marki, Polska 351541209 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska
141910000.
226549 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska
141910000 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000.
227296 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PIWNICE WIN IMPORTOWANYCH „VINFORT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska
350888218 i dokonanie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.
227716 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.
227716 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
227759 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
228704 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CITY SELF-STORAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140318297 i dokonanie
wpisu: LESS MESS STORAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146823553.

226546 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOCTOR X Tomasz Kiska, Marki, Polska
351541209 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska 141910000.

228705 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CITY SELF-STORAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140318297 i dokonanie
wpisu: LESS MESS STORAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146823553.

226546 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska
141910000 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000.

229156 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.

226547 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „DOCTOR X” TOMASZ KISKA, Marki, Polska 351541209 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska
141910000.

229353 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn
„MAKRUM” Spółka Akcyjna, Bydgoszcz, Polska 090549380 i dokonanie wpisu: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz, Polska 090549380.

226547 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska
141910000 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000.

230037 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, OPATÓWEK, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.

226548 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „DOCTOR X” TOMASZ KISKA, Mar-

230083 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Nutrend” Sp. z o.o., Bielsko-Biała, Polska
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072308532 i dokonanie wpisu: NUTREND D.S., a.s., Chválkovice,
Czechy.

141910000 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000.

230397 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.

234586 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOCTOR X Tomasz Kiska, Marki, Polska
351541209 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska 141910000.

230898 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Doctor x” Tomasz Kiska, Marki, Polska
351541209 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska 141910000.
230898 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska
141910000 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000.
231916 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IC COMPANYS A/S, KOPENHAGA S, Dania
i dokonanie wpisu: DK COMPANY A/S, Ikast, Dania.
232011 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Doctor X Tomasz Kiska, Marki, Polska
351541209 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska 141910000.
232011 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska 141910000
i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000.
233084 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PHARMATON SA,
BIOGGIO, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Pharmaton AG, Bazylea,
Szwajcaria.
233087 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PHARMATON SA,
BIOGGIO, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Pharmaton AG, Bazylea,
Szwajcaria.
233088 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PHARMATON SA,
BIOGGIO, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Pharmaton AG, Bazylea,
Szwajcaria.
233089 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PHARMATON SA,
BIOGGIO, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Pharmaton AG, Bazylea,
Szwajcaria.
233090 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PHARMATON SA,
BIOGGIO, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Pharmaton AG, Bazylea,
Szwajcaria.
233091 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PHARMATON SA,
BIOGGIO, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Pharmaton AG, Bazylea,
Szwajcaria.
233333 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
234585 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOCTOR X Tomasz Kiska, Marki, Polska
351541209 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska 141910000.
234585 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska

234586 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska
141910000 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000.
234587 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOCTOR X Tomasz Kiska, Marki, Polska
351541209 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska 141910000.
234587 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska
141910000 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000.
234707 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
234966 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOCTOR X Tomasz Kiska, Marki, Polska
351541209 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska 141910000.
234966 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska
141910000 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000.
234967 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOCTOR X Tomasz Kiska, Marki, Polska
351541209 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska 141910000.
234967 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska
141910000 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000.
234983 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: B-FOOD GROUP SPÓŁKA JAWNA BRUSIKIEWICZ I WSPÓLNICY, Warszawa, Polska 145887769 i dokonanie
wpisu: THAI WOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365441968.
235155 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
235156 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
235924 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals
International AG, Opfikon, Szwajcaria.
235985 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER HEALTHCARE LLC (A DELAWARE
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LIMITED LIABILITY COMPANY), PITTSBURGH, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: PTS Acquisition Corporation, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
235985 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PTS Acquisition Corporation, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Polymer Technology Systems, Inc., Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
236743 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna,
Zduńska Wola, Polska 730353650 i dokonanie wpisu: BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 100747256.
236828 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PHARMATON SA,
Bioggio, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Pharmaton AG, Bazylea,
Szwajcaria.
237201 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna,
Zduńska Wola, Polska 730353650 i dokonanie wpisu: BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 100747256.
240319 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PIWNICE WIN IMPORTOWANYCH VINFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 350888218 i dokonanie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.
241539 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przemysłu Cukierniczego Milanówek Bogumił Sobieraj, Milanówek, Polska 010630710 i dokonanie
wpisu: ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, Polska 365573865.
242441 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Silników Elektrycznych ASPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław, Polska 932094293
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO APARATURY SPAWALNICZEJ „ASPA” SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 931022587.
242442 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Silników Elektrycznych ASPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław, Polska 932094293
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO APARATURY SPAWALNICZEJ „ASPA” SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 931022587.
242443 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Silników Elektrycznych ASPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław, Polska 932094293
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO APARATURY SPAWALNICZEJ „ASPA” SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 931022587.
242491 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „DAWTONA”-Wielgomas Danuta, Błonie, Polska 012513486
i dokonanie wpisu: „DAWTONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 366238956.
245482 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
245915 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
246367 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU Polska Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
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246395 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Doctor X Tomasz Kiska, Marki, Polska
351541209 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska 141910000.
246395 2017 08 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarzębia Łąka, Polska
141910000 i dokonanie wpisu: CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141910000.
247546 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
247634 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
248865 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIELGOMAS DANUTA ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO DAWTONA, Błonie, Polska 012513486 i dokonanie wpisu: „DAWTONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 366238956.
249346 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PIWNICE WIN IMPORTOWANYCH VINFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 350888218 i dokonanie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.
249576 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976 i dokonanie wpisu:
EKSPRES APTECZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147451237.
250191 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu: INNVIGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
250239 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
250357 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu: INNVIGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
251747 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „KOPEX-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, Tychy, Polska 240795605 i dokonanie
wpisu: ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna, Polska 03495338.
252053 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STROJEK IRENEUSZ STROLUX FIRMA
USŁUGOWO-HANDLOWA, Warszawa, Polska 010026300 i dokonanie wpisu: Strojek Ireneusz, Warszawa, Polska.
252304 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Piotr Kornatowski, Szczecin, Polska i dokonanie wpisu: KORNATOWSKI PIOTR, Szczecin, Polska.
252736 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLWAY-M.TUREK I J.ZYCH SPÓŁKA JAW-
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NA, Koleczkowo, Polska 193035023 i dokonanie wpisu: COLWAY-M.
TUREK I J.ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 221563060.
252737 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLWAY-M.TUREK I J.ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 193035023 i dokonanie wpisu: COL-WAY
M.TUREK, J.ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 221563060.
252738 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLWAY-M.TUREK I J.ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 193035023 i dokonanie wpisu: COL-WAY
M.TUREK, J.ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 221563060.
252739 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLWAY-M.TUREK I J.ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 193035023 i dokonanie wpisu: COL-WAY
M.TUREK, J.ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 221563060.
252893 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
253629 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
253660 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CZERNEK JERZY ORION, Łódź, Polska
473044471 i dokonanie wpisu: ORION TOBACCO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101813765.
253661 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CZERNEK JERZY ORION, Łódź, Polska
473044471 i dokonanie wpisu: ORION TOBACCO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101813765.
253820 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOY PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie, Polska 021857106
i dokonanie wpisu: P.P.H.U. „ WOJTEX „ Wojciech Goduński, Złotniki, Polska 470905330.
254698 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GATRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dywity, Polska
280307980 i dokonanie wpisu: GATRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 280307980.
254698 2017 08 03 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 13 grudnia 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez GATRA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn na czas określony od dnia 01.01.2017 r. do dnia
31.12.2018 r.”.
256374 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: B-FOOD GROUP SPÓŁKA JAWNA BRUSIKIEWICZ I WSPÓLNICY, Warszawa, Polska 145887769 i dokonanie
wpisu: THAI WOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365441968.
256629 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SKINEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145926706 i dokonanie wpisu: BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 364023476.
256889 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
256994 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
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DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120047276 i dokonanie wpisu: SFK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI,
Kraków, Polska 120047276.
257147 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SKIBA ANDRZEJ ZAKŁADY MIĘSNE SKIBA,
Człuchów, Polska 090005390 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE
SKIBA SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnice, Polska 365975339.
257367 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
260162 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAGÓRSKI MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ZAMA, Toruń, Polska
870477524 i dokonanie wpisu: FIT PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska
361006388.
261832 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NUTREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko Biała, Polska 072308532 i dokonanie
wpisu: NUTREND D.S., a.s., Chválkovice, Czechy.
262458 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MORTA MIROSŁAW ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ATROM, Ostrów Wielkopolski, Polska 250281519 i dokonanie wpisu: ATROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrów Wielkopolski, Polska
302654222.
262459 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MORTA MIROSŁAW ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ATROM, Ostrów Wielkopolski, Polska 250281519 i dokonanie wpisu: ATROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrów Wielkopolski, Polska
302654222.
262629 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MORTA MIROSŁAW ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ATROM, Ostrów Wielkopolski, Polska 250281519 i dokonanie wpisu: ATROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrów Wielkopolski, Polska
302654222.
262630 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MORTA MIROSŁAW ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ATROM, Ostrów Wielkopolski, Polska 250281519 i dokonanie wpisu: ATROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrów Wielkopolski, Polska
302654222.
264368 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
265421 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
265551 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NUTREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 072308532 i dokonanie
wpisu: NUTREND D.S., a.s., Chválkovice, Czechy.
265552 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NUTREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 072308532 i dokonanie
wpisu: NUTREND D.S., a.s., Chválkovice, Czechy.
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266482 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
266784 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976 i dokonanie wpisu:
EKSPRES APTECZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147451237.
266897 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PIWNICE WIN IMPORTOWANYCH VINFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 350888218 i dokonanie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.
269248 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
270474 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
270719 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu: INNVIGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
270720 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu: INNVIGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
270722 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu: INNVIGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
270726 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu: INNVIGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
270727 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu: INNVIGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
270728 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu: INNVIGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
270729 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu: INNVIGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
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270730 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu: INNVIGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
271679 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM INC., NOWY YORK, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals
International AG, Opfikon, Szwajcaria.
272589 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGD MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 003457869 i dokonanie
wpisu: MY CENTER SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, Polska 243705198.
272702 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., NEW YORK, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals
International AG, Opfikon, Szwajcaria.
272703 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
273112 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 123054986.
273211 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zielonka, Polska 017370070 i dokonanie wpisu: APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Stanisławów Pierwszy, Polska 017370070.
273212 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zielonka, Polska 017370070 i dokonanie wpisu: APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Stanisławów Pierwszy, Polska 017370070.
274387 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRST INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142490008 i dokonanie wpisu: „BEAUTY IN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PREMIUM SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska
101700720.
276346 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
276399 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZASŁAW ZAKŁAD PRZYCZEP I NACZEP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zagórz, Polska
370269735 i dokonanie wpisu: ZASŁAW TSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Andrychów, Polska 120666186.
276460 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.
276837 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Unipharm, Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
277834 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGD MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 003457869 i dokonanie
wpisu: MY CENTER SPÓŁKA AKCYNA, Gliwice, Polska 243705198.
277987 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁU-
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GOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu: INNVIGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 360627438.
278277 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
279628 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska.
280156 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZASŁAW ZAKŁAD PRZYCZEP I NACZEP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zagórz, Polska
370269735 i dokonanie wpisu: ZASŁAW TSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Andrychów, Polska 120666186.
280620 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GLOBAL SUPPLEMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 360566027 i dokonanie wpisu: GLOBAL SUPPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Otomin, Polska 360566027.
280854 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480 i dokonanie wpisu: INNVIGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360627438.
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Polska i dokonanie wpisu: MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 361375246.
284193 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
284265 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GLOBAL SUPPLEMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 360566027 i dokonanie wpisu: GLOBAL SUPPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Otomin, Polska 360566027.
284353 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNIPHARM, INC., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceuticals International AG, Opfikon, Szwajcaria.
284962 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADAMED CONSUMER HEALTHCARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 008027620 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
285005 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: B-FOOD GROUP SPÓŁKA JAWNA BRUSIKIEWICZ I WSPÓLNICY, Warszawa, Polska 145887769 i dokonanie
wpisu: THAI WOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365441968.
285733 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORKLA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010545772 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.

280924 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

285842 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

281679 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SCIENCEPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPIOŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141028176 i dokonanie wpisu: TECHDOW PHARMA
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365623037.

286003 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LIBRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 240547379
i dokonanie wpisu: LIBRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska
240547379.

282118 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIELGOMAS DANUTA ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO DAWTONA, Błonie, Polska 012513486 i dokonanie wpisu: „DAWTONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 366238956.

286007 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LIBRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 240547379
i dokonanie wpisu: LIBRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska
240547379.

283164 2017 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska.
283504 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.
283504 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
284021 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IWONA KACZYŃSKA-STĘPIEŃ, Warszawa,

286020 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LIBRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 240547379
i dokonanie wpisu: LIBRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska
240547379.
286090 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KLUB SPORTOWY PRZEBÓJ, Wolbrom,
Polska 356559645 i dokonanie wpisu: GMINA WOLBROM, Wolbrom, Polska 276258055.
286091 2017 08 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KLUB SPORTOWY PRZEBÓJ, Wolbrom,
Polska 356559645 i dokonanie wpisu: GMINA WOLBROM, Wolbrom, Polska 276258055.
287050 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORKLA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010545772 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.

290043 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STANISŁAW GZIK, Dzwola, Polska i dokonanie wpisu: MIROSŁAW GZIK, Janów Lubelski, Polska.

287051 2017 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORKLA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010545772 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.

290715 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOCZMORAN DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
363166140 i dokonanie wpisu: MAPOWANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 363166140.

287260 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.

290716 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOCZMORAN DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
363166140 i dokonanie wpisu: MAPOWANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 363166140.

287260 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.

292101 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA,
Jachranka, Polska 140410666 i dokonanie wpisu: MOSTOSTAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140410666.

287439 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
287824 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
287824 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
287892 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDIABIELSKO.PL PAWEŁ STRYKOWSKI,
Bielsko-Biała, Polska 070776507 i dokonanie wpisu: WHITEPRESS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała,
Polska 243400145.

292102 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA,
Jachranka, Polska 140410666 i dokonanie wpisu: MOSTOSTAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140410666.
398
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
179 043 2013 10 08

251 941 2014 10 21

289032 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: T. WILCZEWSKI I WSPÓLNICY NAVIGO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, Polska 281565922 i dokonanie
wpisu: T.WILCZEWSKI I WSPÓLNICY NAVIGO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, Polska 363782441.
289722 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
289868 2017 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVATHERM FS 702 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnów, Polska 361126201 i dokonanie wpisu: NEOTHERM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 241729697.
289966 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRADOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Kujawski, Polska 008247830
i dokonanie wpisu: MARTIN BRAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Kujawski, Polska.
290015 2017 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
290034 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.

251 941 2014 10 21

Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów zawartych w klasie 3: szampony,
płyny do kąpieli, zestawy kosmetyczne dla
dzieci, olejki dla dzieci, preparaty do pielęgnacji skóry.
Prawo unieważniono w części dla towarów
i usług ujętych w klasach 9 i 35: okulary, binokle, łańcuszki do okularów, okulary ochronne
do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów; sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz wysyłkowa towarów obejmujących:
okulary, binokle, łańcuszki do okularów, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary
przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów.
Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów z klasach 25 i 35: t-shirty, koszulki
polo, koszule, skarpetki, bluzy z kapturem,
bluzy bez kaptura, spodnie, jeansy, czapeczki, tanktopy, spodnie dresowe, spodenki,
czapki, paski z klamrami, bielizna, tuniki
damskie, kurtki, spódnice, spódnice jeansowe, kurtki skórzane, buty sportowe, swetry,
stroje kąpielowe, sukienki, obuwie, szale,
apaszki, rękawiczki, kapelusze; sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz wysyłkowa towarów
obejmujących: t-shirty, koszulki polo, koszule, skarpetki, bluzy z kapturem, bluzy bez
kaptura, spodnie, jeansy, czapeczki, tanktopy, spodnie dresowe, spodenki, czapki, paski
z klamrami, bielizna, tuniki damskie, kurtki,
spódnice, spódnice jeansowe, kurtki skórzane, buty sportowe, swetry, stroje kąpielowe,
sukienki, obuwie, szale, apaszki, rękawiczki,
kapelusze.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe i datę wygaśnięcia prawa ochronnego.
W przypadku wygaśnięcia prawa tylko dla części towarów (usług)
wymienia się te towary (usługi).
276 296 2017 06 19
278 327 2016 08 08

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dla towarów: produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, aromatyczne i balsamiczne preparaty
do celów leczniczych, aerozole chłodzące
do celów medycznych, antyseptyki, antybiotyki, apteczki przenośne wyposażone,
balsamy do celów leczniczych, bandaże
opatrunkowe, borowina lecznicza, chirurgiczne materiały opatrunkowe, preparaty
balsamiczne i aromaterapeutyczne do celów
leczniczych, biologiczne preparaty do celów
medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy
dla celów farmaceutycznych, detergenty
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, enzymy dla celów
medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, kamfora do celów medycznych, lotiony
do celów farmaceutycznych, maści do celów
farmaceutycznych, oleje lecznicze, olejek
kamforowy do celów medycznych, preparaty chemiczne dla celów farmaceutycznych
i medycznych, preparaty enzymatyczne dla
celów farmaceutycznych i medycznych, suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy
diety wspierające naturalny system obronny
organizmu, suplementy diety poprawiające
jakość snu, herbaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty bakteriologiczne dla celów
medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli,
sole do kąpieli mineralnych, maści lecznicze
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty
biologiczne do celów medycznych, napoje
lecznicze, nalewki dla celów leczniczych, napoje dietetyczne dla celów leczniczych, oleje
dla celów leczniczych, pokarm dla niemowląt, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, preparaty witaminowe, preparaty
wspomagające odporność, wyciągi dla celów
leczniczych, zioła lecznicze, cukierki dla celów leczniczych, mleko w proszku dla dzieci,
środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze,
środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, środki zmniejszające apetyt do celów
medycznych, syropy do użytku medycznego,
preparaty wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, trociczki
do oddymiania, żelatyna dla celów medycz-
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nych, żele do masażu do celów medycznych,
preparaty do masażu do celów medycznych,
olejki do masażu do celów medycznych,
peelingi do masażu do celów medycznych,
oliwki do masażu do celów medycznych, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych,
preparaty farmaceutyczne, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych,
kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary,
leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki
do użytku medycznego, wody mineralne
do celów leczniczych, mleko w proszku dla
niemowląt, środki nasenne, środki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki
przeciwbólowe, woda termalna (klasa 5).

400
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.
113 924 01/2000 2017 03 08 Sprostowano oczywistą pomyłkę w decyzji z dnia 04.10.1999 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej numeru klasy nicejskiej:
Prawidłowo powinno być: klasa 43
233 084 06/2011 2017 03 30 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 28 października
2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej uprawnionego do znaku
towarowego:
Prawidłowo powinno być: na rzecz:
Pharmaton S.A., Bioggio, Szwajcaria
233 087 06/2011 2017 03 30 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 28 października
2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej uprawnionego do znaku
towarowego:
Prawidłowo powinno być: na rzecz:
Pharmaton S.A., Bioggio, Szwajcaria
233 088 06/2011 2017 03 30 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 28 października
2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej uprawnionego do znaku
towarowego:
Prawidłowo powinno być: na rzecz :
Pharmaton S.A., Bioggio, Szwajcaria
233 089 06/2011 2017 03 30 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 28 października
2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej uprawnionego do znaku
towarowego:
Prawidłowo powinno być: na rzecz:
Pharmaton S.A., Bioggio, Szwajcaria
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233 090 06/2011 2017 03 30 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 28 października
2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej uprawnionego do znaku towarowego:
Prawidłowo powinno być: na rzecz:
Pharmaton S.A., Bioggio, Szwajcaria
233 091 06/2011 2017 03 30 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 28 października
2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej uprawnionego do znaku towarowego:
Prawidłowo powinno być: na rzecz:
Pharmaton S.A., Bioggio, Szwajcaria
236 828 10/2011 2017 03 30 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 13 kwietnia
2011 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej uprawnionego do znaku towarowego:
Prawidłowo powinno być: na rzecz:
Pharmaton S.A., Bioggio, Szwajcaria
279 714 03/2016 2017 04 07 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 24.09.2015 r.
w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej siedziby zgłaszającego:
Prawidłowo powinno być: Warszawa, Polska
288 531 03/2017 2017 06 29 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 04.10.2016 r.
dotyczącej udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej zgłaszającego:
Prawidłowo powinno być: ITM ENTREPRISES Société par actions simplifiée, Paryż, Francja
288 740 03/2017 2017 03 31 Sprostowano oczywistą pomyłkę
w swojej decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego z dnia 10 października
2016 r. w sprawie znaku towarowego słowno-graficznego w części dotyczącej nazwy zgłaszającego:
Prawidłowo powinno być: W. LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-NASIENNE
SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nad Stawem, Polska
289 900 04/2017 2017 06 19 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 25 października
2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny w części dotyczącej nazwy zgłaszającego:
Prawidłowo powinno być: JERP
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, POZNAŃ, Polska

Nr 11/2017
401

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.
322669
Synthacryl
1
Allnex Germany GmbH, Kasteler Strasse 45 65203 Wiesbaden (DE)
2016 10 11
2017 03 06
2017 02 16
499585
HOOKY
16
HRATCH BOYADJIAN, Obstgartenstrasse 8 CH-8703 Erlenbach (CH)
2016 01 13
2016 07 04
2016 05 26
519618
GAUDI
2
GAUDI-BARCELONA S.A., ROCA Y BATLLE 21 E-08023 BARCELONA (ES)
2013 08 09
2014 03 31
2014 02 20
519618C
GAUDI
19
DECOR Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Calle Lesnaya, n° 12, inmueble 7, distrito Chejovskiy, pueblo
Ivachkovo RU-142350 Region de Moscú (RU)
2013 08 09
2014 02 20
755863
VISION
KiK Textilien und Non-Food GmbH,
Siemensstrasse 21 59199 Bönen (DE)
2016 07 15
2017 03 06

25
2017 02 16

906453
FLO
CFE: 27.05.17
25, 35
ZİYLAN MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ,
Merkez Mahallesi Taşocağı Caddesi No.24 K.3 Mahmutbey Bağcılar
İstanbul (TR)
2016 10 18
2017 03 06
2017 02 16
988558
COBOLT
25
Cobolt Sport AB, Ringtrastvägen 16 SE-352 42 Växjö (SE)
2016 10 17
2017 02 27
2017 02 09
1028696
VitalAire
CFE: 04.05.05, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13
10, 44
L’Air Liquide, Société Anonyme pour l’Etude et l’Exploitation des
Procédés Georges Claude, 75 QUAI D’ORSAY F-75007 PARIS (FR)
2011 10 24
2012 01 30
2011 12 08
1042694
PROVATO
CFE: 27.05.17
12
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.,
No.777 Jinlong Road, Zhaoyuan 265400 Shandong (CN)
2016 11 09
2017 03 06
2017 02 16
1141732
G GROUPAUTO TOP TRUCK
CFE: 18.01.07, 18.01.08, 24.15.13,
35, 37, 39
25.05.25, 26.04.06, 26.04.09, 29.01.13
GROUPAUTO INTERNATIONAL,
147 AVENUE CHARLES DE GAULLE F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR)
2012 10 31
2013 02 18
2013 01 03
1144020
totex
3
KESENLER KOZMETİK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, 3. Organize Sanayi Bölgesi 18,
Sokak No:7 Selçuklu, Konya (TR)
2016 05 12
2017 02 20
2017 02 02
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1145404
G GROUPAUTO EUROGARAGE
CFE: 01.01.10, 24.15.13, 25.05.25, 27.05.10, 29.01.13
35, 37, 39
GROUPAUTO INTERNATIONAL, 147 AVENUE CHARLES DE GAULLE
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR)
2012 11 02
2013 03 18
2013 01 31
1151940
iriver
CFE: 27.05.01, 29.01.01
9
IRIVER LIMITED, (BANGBAE-DONG) 5,
BANGBAE-RO 18-GIL, SEOCHO-GU SEOUL 137-060 (KR)
2012 08 29
2013 04 29
2013 03 21
1162481
LLOYD GERMANY 1888
CFE: 03.07.17, 09.09.07, 24.01.13,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
LLOYD Shoes GmbH,
Hans-Hermann-Meyer-Strasse 1 27232 Sulingen (DE)
2016 11 25
2017 02 20
1165057
EpiPen
CFE: 27.05.01, 29.01.12
Mylan Inc., Global IP Trademarks,
1000 Mylan Blvd., 4 South Canonsburg PA 15317 (US)
2015 07 20
2015 09 28

3, 18, 25, 35
2017 02 02
5, 10
2015 08 20

1165190
OLD LADY’S
33
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE,
19 boulevard Paul Vaillant Couturier F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
2017 01 19
2017 02 27
2017 02 09
1177814
AXION
CFE: 27.05.17, 29.01.04
6, 8, 13, 21
Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo „Korporaciya „Aksion”,
UL. M. GORKOGO, D. 90 G. IZHEVSK RU-426000 UDMURTSKAYA
RESPUBLIKA (RU)
2013 04 30
2013 11 25
2013 10 17
1177815
AXION
CFE: 01.01.12, 01.05.01, 27.03.01, 29.01.12
6, 8, 13, 21
Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo „Korporaciya „Aksion”,
UL. M. GORKOGO, D. 90 G. IZHEVSK RU-426000 UDMURTSKAYA
RESPUBLIKA (RU)
2013 04 30
2013 11 25
2013 10 17
1189134
LAURA BALDINI
CFE: 25.03.01, 29.01.13
S.C. LOGITRADE S.R.L., CALEA BUZIAŞULUI NR. 11A,
JUDEŢUL TIMIŞ TIMIŞOARA (RO)
2014 08 13
2015 02 02
1192840
Blue Performance
ROBERT BOSCH GMBH, 70469 STUTTGART (DE)
2013 12 04
2014 03 31

25
2014 12 18
7, 8
2014 02 20

1197127
Rubin Licht
CFE: 04.02.01, 26.01.03, 27.05.13
3, 4, 11, 21, 28
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 16 30938 Burgwedel (DE)
2017 01 06
2017 02 20
2017 02 02
1200104
ETi Petito AYICIK
CFE: 01.03.02, 03.01.15, 08.01.19,
30
18.05.07, 21.01.16, 27.05.02, 29.01.15
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI
BOLGESI 11 CADDE ESKISEHIR (TR)
2013 11 27
2014 06 09
2014 04 24
1203687
BIOCODEX
BIOCODEX, 7 avenue Galliéni F-94250 GENTILLY (FR)
2017 01 30
2017 03 06

5
2017 02 16

1204971
Victory
9
CARL ZEISS AG, CARL-ZEISS-STR. 22 73447 OBERKOCHEN (DE)
2013 12 19
2014 07 21
2014 06 05
1207953
HTRAC
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12

12
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HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12 HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-GU
SEOUL 137-938 (KR)
2014 04 17
2014 08 18
2014 07 10
1221439
FASCÍNO
DM-DROGERIE MARKT GMBH + CO. KG,
CARL-METZ-STR. 1 76185 KARLSRUHE (DE)
2014 01 13
2014 12 22

3, 10, 25
2014 11 06

1222468
”BELLE DE NUIT”
LES PARFUMERIES FRAGONARD,
20, BOULEVARD FRAGONARD F-06130 GRASSE (FR)
2014 08 13
2014 12 22

3
2014 11 13

1242264
enixan
CFE: 27.05.01
9
ENIXAN LIMITED S.A., 34-20 CALLE 34 PANAMA 5 (PA)
2015 02 24
2015 05 25
2015 04 09
1250012 K
BIOFARM
CFE: 19.11.04, 27.03.15, 27.05.17
3, 5, 10
BIOFARMITALIA S.r.l., Strada Rivoltana, 6/7 I-20090 RODANO (MI) (IT)
2015 02 25
2017 03 06
2017 02 16
1255557
B In Motion
CFE: 26.04.09, 26.11.12, 27.05.10, 29.01.13
19, 37, 42
BOUYGUES CONSTRUCTION,
1 avenue Eugène Freyssinet F-78280 GUYANCOURT (FR)
2015 02 06
2015 08 17
2015 07 09
1266682
EXQUISIT
CFE: 26.11.08, 27.05.11
Kaufland Warenhandel GmbH & Co.
KG, Rötelstrasse 35 74172 Neckarsulm (DE)
2016 02 17
2016 06 06

32
2016 04 28

1271745
TWILLY D’HERMES
HERMES INTERNATIONAL,
24 rue Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR)
2017 02 01
2017 03 06

3
2017 02 16

1274072
Wellness BY ORIFLAME
CFE: 27.05.10
29, 30
Oriflame Cosmetics AG, c/o Oriflame Global Management AG,
Bleicheplatz 3 CH-8200 Schaffhausen (CH)
2015 06 10
2016 01 04
2015 11 19
1278266
CONTACT
2, 4, 8, 9, 11, 12
FEU VERT, 11 Allée du Moulin Berger F-69130 ECULLY (FR)
2015 07 08
2016 02 01
2015 12 17
1278964
EFECTIV
5
James O’Byrne,
4 Railway Close, Pipe Gate Market Drayton TF9 4HY (GB)
2016 10 03
2017 02 20
2017 02 02
1280467
SUNDAY
37
Foreign Private Enterprise „Perfumes and Cosmetics Factory
„Sontsa”, Proektiruemaya street 1 213760 Osipovichi, Mogilev
region (BY)
2015 08 21
2016 02 01
2015 12 24
1281208
ULYSSES
CFE: 02.01.08, 23.01.05
FINANCIERE CHRISTIAN MOUEIX,
16 rue de Réaux-Les Roseaux F-33500 LIBOURNE (FR)
2015 10 30
2016 02 15
1281371
G60
HYUNDAI MOTOR COMPANY,
12 Heolleung-ro, Seocho-gu SEOUL 137-938 (KR)
2015 10 30
2016 02 15
1283949
EULAR
European League Against Rheumatism,
EULAR, Seestrasse 240 CH-8802 Kilchberg (CH)
2015 10 15
2016 02 29

33
2015 12 31
12
2015 12 31

9, 16, 38, 41, 43
2016 01 21
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1284013
ECO2
7, 41
RENAULT s.a.s., F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
2015 10 15
2016 02 29
2016 01 21
1288935
XENIUM
CFE: 27.05.01
9
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.,
11 Science & Technology Road, Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District Shenzhen (CN)
2015 12 10
2016 04 11
2016 02 25
1289224
Parrot POT
CFE: 27.05.01
9, 21, 38
PARROT DRONES, 174 quai de Jemmapes F-75010 Paris (FR)
2015 12 18
2016 04 11
2016 02 25
1290665
Vegan
CFE: 05.03.15, 26.01.15, 27.05.24

1310970
AKCIJU SABIEDRÏBA KALCEKS
CFE: 26.03.23, 26.05.04, 29.01.15
1, 5
KALCEKS, akciju sabiedrība, Krustpils iela 53 LV-1057 Rīga (LV)
2016 04 06
2016 11 07
2016 09 29
1312743
HUANG SAN JIAO
CFE: 28.03.00
39
DONGYING QUANXIN FURNITURE MANUFACTURING CO.,LTD.,
Liaohe Road South, Huzhou Road East, Dongying Development
Zone Shandong (CN)
2016 04 19
2016 10 24
2016 10 06
1313611
EP EVER PEAK
CFE: 26.04.18
7
EVER PEAK SEWING MACHINE FACTORY, 127, Shalong Road North,
Qianwu Town, Doumen District, Zhuhai Guangdong (CN)
2016 05 03
2016 11 07
2016 10 13

2016 03 03

1313714
CFE: 01.01.05, 01.07.06,
5
02.01.13, 03.04.11, 06.19.11, 25.01.10
Pfizer Consumer Healthcare GmbH, Linkstrasse 10 10785 Berlin (DE)
2016 06 29
2016 11 07
2016 10 13

1291217
Smile your life
BRENDSON COMPANY LIMITED,
Lykavitou, 29, Egkomi CY-2401 Nicosia (CY)
2015 12 17
2016 04 25
1294139
BORNIER
EUROPEENNE DE CONDIMENTS,
7 rue Jean Moulin F-21160 COUCHEY (FR)
2016 01 28
2016 05 09

3, 5
2016 03 10
29, 30
2016 03 31

1300585
ZAPATA
33
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC société anonyme coopérative à capital variable, 26 quai
Marcel Boyer F-94200 Ivry sur Seine (FR)
2017 01 20
2017 02 27
2017 02 09
1301314
JCB DEBIT
36
JCB CO., LTD., 5-1-22 Minami Aoyama, Minato-ku Tokyo 107-8686 (JP)
2016 04 05
2016 08 16
2016 07 07
1301693
L·trade
CFE: 24.17, 27.05, 29.01
”Ledel” Limited Liability Company,
Sh. Usmanova str., 31 a RU-420095 Kazan (RU)
2016 03 14
2016 08 16

1302779
GENESIS
HYUNDAI MOTOR COMPANY,
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul (KR)
2016 04 09
2016 08 29

1310969
AKCIJU SABIEDRÏBA KALCEKS
CFE: 26.03.23, 26.05.04, 29.01.14
1, 5
KALCEKS, akciju sabiedrība, Krustpils iela 53 LV-1057 Rīga (LV)
2016 04 06
2016 11 07
2016 09 29

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 18, 20, 21,
24, 25, 26, 28, 29, 30, 32

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG,
Carl-Metz-Straße 1 76185 Karlsruhe (DE)
2015 09 24
2016 04 11

1301765
PASTA ROMANA
CFE: 26.11, 27.05, 29.01
Pasta Romana Frischnudel GmbH,
Vor dem Bahnhaus 4 66450 Bexbach (DE)
2016 03 17
2016 08 16

Nr 11/2017

11
2016 07 07
5, 29, 30
2016 07 07

1313795
abintex
CFE: 01.01.03, 27.05.03, 28.03.00
28
Ningbo Abintex Costume Co., Ltd., Xinlian Village, Gaoqiao Town,
Yinzhou District, Ningbo City Zhejiang Province (CN)
2016 04 15
2016 11 07
2016 10 13
1313891
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)
2016 04 19
2016 11 07
2016 10 13
1313896
Min sui
CFE: 28.03.00
20
Fuzhou Minsui Fiber Reinforced Plastic Co., Ltd., Phase III, Tieling
Industrial Area, Xixia Village, Jingxi Town, Minhou County Fujian
Province (CN)
2016 04 25
2016 11 07
2016 10 13
1313900
S
CFE: 26.01.06, 27.05.21, 29.01.14
6
Ningbo Xingye Shengtai Group Co., Ltd., Jinxi Road, Hangzhou
Bay New Zone, Cixi Economic Development Zone Zhejiang
Province (CN)
2016 04 28
2016 11 07
2016 10 13

35

1313959
EVOLV
10
Omron Healthcare Europe BV, Scorpius 33 NL-2132 LR Hoofddorp (NL)
2016 07 01
2016 11 07
2016 10 13

2016 07 14

1314073
PROUD BIRD
CFE: 27.05.01
9
Shenzhen GGMM Industrial Co., Ltd., No. 5 Plant, Yongxin Road,
Yingrenshi Community, Shiyan Street, Baoan District Shenzhen,
Guangdong (CN)
2016 06 08
2016 11 07
2016 10 13

1304571
Calcéo
CFE: 05.03.11, 26.11.02, 29.01.14
29
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, Société coopérative anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR
SEINE (FR)
2016 03 31
2016 09 12
2016 08 04
1304708
MOL XXL DIESEL
CFE: 26.03.01, 29.01.13
4, 37, 40
MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Müködő
Részvénytársaság, Október huszonharmadika st. 18 H-1117
Budapest (HU)
2016 03 25
2016 09 26
2016 08 11

1314694
ZTO
CFE: 27.05.19
39
ZTO EXPRESS CO., LTD., Building 1, No. 1685 Huazhi Road, HuaXin
Town, Qingpu District Shanghai (CN)
2016 04 08
2016 11 21
2016 10 20
1314872
BIO TC
1, 2, 5, 37
Jiří Vylimec-MOVYCHEM, Švábska 1433/2 SK-951 31 Močenok (SK)
2016 03 30
2016 11 21
2016 10 20
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1315371
GOLDTEC
CFE: 03.01.01, 24.09.02, 27.05.01
1, 2, 7
SINOTRON UNITED PTE LTD, 40 Penjuru Lane,
#03-12 C&P Logistic Hub 1, Office Tower 2 Singapore 609216 (SG)
2016 06 09
2016 11 21
2016 10 27
1315402
JIN GUAN
CFE: 24.09.05, 28.03.00
22
SHANDONG JINGUAN NET CO., LTD., Lizhuang Town,
Huimin County, Binzhou City 251700 Shandong Province (CN)
2016 05 12
2016 11 21
2016 10 27
1315413
AZO PRODUCTS
CFE: 27.05.10, 29.01.12
Akcinė bendrovė „ACHEMA”,
Jonalaukio k., Ruklos sen., LT-55550 Jonavos r. (LT)
2016 06 21
2016 11 21

1, 3, 35
2016 10 27

1315460
LUMILOGIE
3, 5
CASTER, 99 rue du Faubourg Saint Honore F-75008 Paris (FR)
2016 07 12
2016 11 21
2016 10 27
1315467
Volaé
CFE: 26.05.08, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
29
ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste Chabrières F-75015 PARIS (FR)
2016 07 08
2016 11 21
2016 10 27
1315501
OPAL
25
SALOMON SAS, Société anonyme par actions simplifiée,
Les Croiselets F-74370 METZ-TESSY (FR)
2016 08 02
2016 11 21
2016 10 27
1315525
TWINSKIN
25
SALOMON SAS, société anonyme par actions simplifiée,
Les Croiselets, F-74370 METZ-TESSY (FR)
2016 08 01
2016 11 21
2016 10 27
1315533
CODE COCO
Chanel SARL, Burgstrasse 26 CH-8750 Glarus (CH)
2016 08 16
2016 11 21

14
2016 10 27

1315541
CFE: 26.03.05, 28.05.00, 29.01.12
19, 35, 37, 42
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Premium”,
ulitsa Krepilnaya, dom 128 RU-400019 Volgograd (RU)
2016 07 08
2016 11 21
2016 10 27
1315598
RAMIDIPIN
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000 Novo mesto (SI)
2016 07 29
2016 11 21
2016 10 27
1315612
Berliner Schwarze
32, 33, 43
Robin Green GmbH, Schaperstrasse 18 10719 BeIrin (DE)
2016 09 06
2016 11 21
2016 10 27
1318761
YAMABISI
CFE: 27.05.11
7
Suzhou Erma Machinery Co., Ltd.,
No.1995 Jinfeng Southern Road, Mudu, Suzhou 215000 Jiangsu (CN)
2016 05 30
2016 12 05
2016 11 17
1318769
ELEXS
CFE: 27.05.01
18, 25, 35
JING PEI, 2-4-30, No. 6, Xihuan Beili, Yingkou City Liaoning
Province (CN)
2016 04 18
2016 12 05
2016 11 17
1318795
Nice life
CFE: 02.03.16, 28.03.00
24, 27
LONGFU RECYCLING ENERGY SCIENTECH CO., LTD.,
North End of Yangchengxingfu 1 Road, Yangxin County, Binzhou
City 251800 Shandong Province (CN)
2016 04 29
2016 12 05
2016 11 17
1320675
Schwarzkopf COLOR PRO
CFE: 27.05.10
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf (DE)
2016 08 09
2016 12 19
2016 11 24
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1320692
CIZMEDA
5
CELGENE CORPORATION, 86 Morris Avenue SUMMIT NJ 07901 (US)
2016 08 23
2016 12 19
2016 11 24
1320693
VIZIDH
5
Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 07901 (US)
2016 08 23
2016 12 19
2016 11 24
1320694
TEMNIKA
5
Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 07901 (US)
2016 08 23
2016 12 19
2016 11 24
1320695
IDHIPLI
5
Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 07901 (US)
2016 08 23
2016 12 19
2016 11 24
1320708
SKYCEPTOR
13
Raytheon Company, 870 Winter St. Waltham MA 02451 (US)
2016 08 29
2016 12 19
2016 11 24
1320761
SNIPEX
13, 37
XADO-Holding Limtied Liability Company, 4, 23 Serpnia lane
Kharkiv 61103 (UA)
2016 09 09
2016 12 19
2016 11 24
1320766
GEOTER
17, 19, 22, 24
TEXINOV,
56 Route de Ferrossière F-38110 SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR (FR)
2016 09 13
2016 12 19
2016 11 24
1321319
TNI KING COFFEE
CFE: 24.01.12, 24.09.07, 25.01.05, 29.01.13
LE HOANG DIEP THAO, 31 Tu Xuong,
Phuong 7, Quan 3 Thanh pho Ho Chi Minh (VN)
2016 11 25
2017 03 06

30
2017 02 16

1325060
makro Chef
CFE: 26.04.02, 27.05.09, 29.01.13
3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Straße 1 40235 Düsseldorf (DE)
2016 03 31
2017 01 09
2016 12 22
1329023
store.it
CFE: 04.02.01, 24.17.01, 26.04.24, 27.05.24
9, 16, 35
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel (DE)
2016 08 30
2017 02 13
2017 01 26
1329069
NERO
CFE: 27.05.01
7, 9, 37, 42
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Nero Electronics”, Komn. 11, 74, Novodvorskiy s/s, rayon
d.Korolishchevichi, Minskiy r-n 223016 Minskaya obl. (BY)
2016 09 30
2017 02 13
2017 01 26
1329098
SN
CFE: 27.05.06, 29.01.12
Primal Játékstúdió Zrt.,
Budapest Kacsa u. 15-23 1. em H-1027 Budapest (HU)
2016 06 02
2017 02 13

9, 41
2017 01 26

1329143
NEMDIL
CFE: 27.05.01
3
FULYA KOZMETİK ISLAK MENDİL İMALAT VE PAZARLAMA LİMİTED
ŞİRKETİ, Osmangazi Mah. Küçük Ayazma Cad. No:17 Esenyurt
İstanbul (TR)
2016 05 17
2017 02 13
2017 01 26
1329175
FINDFACE
CFE: 04.05.21, 29.01.13
9, 35, 42
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostiyu „Ntech Lab”,
ul. Bolshaya Gruzinskaya, 61, build 1 RU-123056 Moscow (RU)
2016 07 19
2017 02 20
2017 02 02
1329202
Atoprotect
CFE: 24.01.17, 27.05.19
ATOPROTECT LTD, Bolney Place, Cowfold Road,
Bolney Haywards Heath, West Sussex RH17 5QT (GB)
2016 07 30
2017 02 20

5
2017 02 02

4258
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1329262
KALE AND ME
CFE: 27.05.10
Kale&Me GmbH, Bleicherstr. 2 22767 Hamburg (DE)
2016 08 19
2017 02 20

32
2017 02 02

1329333
CIMAR
CFE: 27.05.17
7
B.D.X. MACHINERY LTD., No.315 Mafang Industry Development
Area West, Pinggu District Beijing (CN)
2016 05 10
2017 02 20
2017 02 02
1329343
Rectason
5
mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15 06796 Brehna (DE)
2017 01 02
2017 02 20
2017 02 02
1329344
Rectacort
5
mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15 06796 Brehna (DE)
2017 01 02
2017 02 20
2017 02 02
1329345
Spasmopred
5
mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15 06796 Brehna (DE)
2017 01 02
2017 02 20
2017 02 02
1329376
DENISORT
WRH Walter Reist Holding AG,
Arenenbergstrasse 8 CH-8272 Ermatingen (CH)
2016 09 12
2017 02 20

7, 9, 37, 41, 42
2017 02 02

1329457
SCRUBMASTER
7
Hako GmbH, Hamburger Strasse 209-239 23843 Bad Oldesloe (DE)
2016 11 23
2017 02 20
2017 02 02
1329464
ADJUSDO
6, 20
Lamello AG, Hauptstrasse 149 CH-4416 Bubendorf (CH)
2016 06 16
2017 02 20
2017 02 02
1329465
SUPISOL
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.,
Ante Starčevića 32 HR-48000 Koprivnica (HR)
2016 07 19
2017 02 20

1, 5, 30
2017 02 02

1329500
CFE: 26.11.12
11
VONTRON MEMBRANE TECHNOLOGY CO., LTD., Room 206,
Office Building, South Huiton Hi-Tech Park, Hi-Tech Industrial Zone
of Guiyang City Guizhou Province (CN)
2016 10 11
2017 02 20
2017 02 02
1329588
Rectoson
5
mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15 06796 Brehna (DE)
2017 01 02
2017 02 20
2017 02 02
1329589
Spasmopreson
5
mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15 06796 Brehna (DE)
2017 01 02
2017 02 20
2017 02 02
1329590
Spasmocortin
5
mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15 06796 Brehna (DE)
2017 01 02
2017 02 20
2017 02 02
1329611
WEHEALTH
BIOFARMA, Société par actions simplifiée,
50 rue Carnot F-92284 SURESNES cedex (FR)
2016 10 05
2017 02 20
1329618
ISANA med
CFE: 04.02.01, 26.01.03, 27.05.10
Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel (DE)
2016 08 08
2017 02 20

5, 9, 10, 44
2017 02 02
3, 5, 35
2017 02 02

1329673
DFV PROTECO
5
DIVASA-FARMAVIC, S.A.,
Ctra. de Sant Hipolit, Km. 71 E-08503 GURB (Barcelona) (ES)
2016 10 24
2017 02 20
2017 02 02
1329718
Spasmopredin
5
mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Str. 15 06796 Brehna (DE)
2017 01 02
2017 02 20
2017 02 02

Nr 11/2017

1329744
TangoLeike
25
EIDIS FERNANDO JORGE, Via Pietro Grocco, 53 I-27036 MORTARA (IT)
2016 10 04
2017 02 20
2017 02 02
1329807
ULYSSE
18
LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-Neuf F-75001 PARIS (FR)
2016 10 26
2017 02 20
2017 02 02
1329808
Spasmocort
5
mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15 06796 Brehna (DE)
2017 01 02
2017 02 20
2017 02 02
1329840
Get Power
CFE: 27.05.02, 29.01.13
4, 7, 9
AR-MAS INSAAT NAKLIYAT TURIZM SANAYI IC VE DIS TICARET
LIMITED SIRKETI, 4.Cad.No:160/1 Emek Çankaya Ankara (TR)
2016 04 21
2017 02 20
2017 02 02
1329871
DISEN
CFE: 27.05.01
8
WENLING DISEN TOOLS CO., LTD.,
Xiwan Village, Zeguo Town, Wenling City Zhejiang (CN)
2016 06 27
2017 02 20
2017 02 02
1329889
WONDER PORCELAIN
CFE: 26.03.04, 27.05.01
19
Marco Polo (Guangdong) Ceramics Co., Ltd., No.109, Yuanling Road,
Guancheng District, Dongguan City Guangdong Province (CN)
2016 09 20
2017 02 20
2017 02 02
1329915
I am the spice
CFE: 01.15.15, 24.09.03, 27.05.07
30
UAB „SANITEX”, Raudondvario pl.131 LT-47501 Kaunas (LT)
2016 10 05
2017 02 20
2017 02 02
1329918
seebest
CFE: 27.05.01
7, 9, 11
Xiamen Seebest Technology Co., Ltd.,
South Building, No. 31 Xiangyue Road, Torch Industrial Zone,
Xiang’an block, Xiamen City Fujian Province (CN)
2016 10 25
2017 02 20
2017 02 02
1329966
PIERRE BAGUETTE QUALITÉ GARANTIE
CFE: 02.01.11, 08.01.01, 25.01.01, 26.05.01, 29.01.13
29, 30, 43
Fekollini s. r. o., Vel’koul’anská cesta 208 SK-925 21 Sládkovicovo (SK)
2016 10 31
2017 02 20
2017 02 02
1329968
SPIRIT
CFE: 26.04.06, 27.05.02, 29.01.12
32
Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš SK-038 23 Dubové (SK)
2016 09 22
2017 02 20
2017 02 02
1329972
STANDARD 14 VARIO
6, 19
IMERYS TC, Société par Actions Simplifiée,
10 rue du Château d’Eau F-69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR (FR)
2016 10 11
2017 02 20
2017 02 02
1329989
RSM
CFE: 27.05.10, 29.01.12
7, 12, 28
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Kombainovy
zavod „Rostselmash”, ulitsa Menzhinskogo, 2 RU-344029 Rostovna-Donu (RU)
2016 05 17
2017 02 27
2017 02 09
1330044
Turkish Trade Center
CFE: 01.01.09, 09.01.10, 29.01.12
35, 41
TİM TANITIM ORGANİZASYON İÇ VE DIS TİCARET ANONİM
SİRKETİ, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi, B Blok, Yenibosna,
Bahçelievler-İstanbul (TR)
2016 09 01
2017 02 27
2017 02 09
1330045
MARABDA
CFE: 01.15.23, 05.05.20, 23.01.01,
24.17.25, 26.04.04, 27.05.24, 29.01.12
”Alcoholic Drinks Company ALAVERDI” LTD,
v. Chumlaki 1519 Gurjaani region (GE)
2016 11 04
2017 02 27

33

2017 02 09
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1330143
TERRA DURA
12
Advanced Braking Technology Ltd,
Unit 1, 3 McDonald St, Osborne Park Western Australia 6017 (AU)
2016 10 24
2017 02 27
2017 02 09

SHANDONG QILONG OFFSHORE PETROLEUM STEEL PIPE CO., LTD.,
No. 73 Huaihe Road, Dongying District, Dongying City 257091
Shandong Province (CN)
2016 11 14
2017 02 27
2017 02 09

1330156
nordic ARCTIC FOOD
CFE: 01.05.02, 01.17.01
Ravintoraisio Oy, Raisionkaari 55 FI-21200 Raisio (FI)
2016 10 14
2017 02 27

2017 02 09

1330642
smartminting
CFE: 27.05.01
14
Coin Invest Trust reg., Rietstrasse 7 FL-9496 Balzers (LI)
2016 11 04
2017 02 27
2017 02 09

1330177
Bourgeois
CFE: 27.05.01
16
Nikitiuk Oleh,
vul. Universalna, 3, kv. 24 m. Dnepropetrovsk 49024 (UA)
2016 06 21
2017 02 27
2017 02 09

1330646
FIZZ EXPRESS
CFE: 27.05.02, 29.01.12
3, 21
SPONTEX, Défense Ouest,
420 Rue d’Estienne d’Orves F-92705 Colombes Cédex (FR)
2016 10 10
2017 02 27
2017 02 09

1330217
THREE ELEPHANTS
CFE: 03.02.01
18, 25, 35
Kablukov Yuriy Yurievich,
d. 15, k. 2, kv. 224, 225, ul. Startovaya RU-129336 Moscow (RU)
2016 09 07
2017 02 27
2017 02 09

1330647
LAGOA
32
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC,
26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
2016 10 10
2017 02 27
2017 02 09

1330220
got2b lnsta shine
CFE: 27.05.10, 27.07.01
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf (DE)
2016 11 21
2017 02 27
2017 02 09

1330651
FIXBRICK
1, 17, 19
BOUYER LEROUX, SCOP à forme anonyme et capital variable,
l’Etablère F-49280 LA SEGUINIERE (FR)
2016 10 13
2017 02 27
2017 02 09

1330239
Jarovska
33
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU
„NATSIONALNA HORILCHANA KOMPANIIA”, Smilianske shose,
8-i kilometr, bud. 2, s. Stepanky, Cherkaskyi raion Cherkaska oblast
19632 (UA)
2016 10 28
2017 02 27
2017 02 09

1330862
EXCELSIOR
CFE: 25.07.03, 26.04.18, 27.05.14, 29.01.15
34
OPENMARK LIMITED,
19 Waterfront Drive, PO Box 3540 Road Town, Tortola 1110 (VG)
2016 08 25
2017 03 06
2017 02 16

29, 30, 31, 32

1330254
ALVA DONNA EXCLUSIVE HOTEL & SPA
CFE: 01.01.01, 02.03.01, 22.05.10, 25.01.25, 26.04.10, 29.01.12
43
Habil Nadiroğlu, Fener Mahallesi Faselis Konutlar A Blok No:30
Muratpaşa Antalya (TR)
2016 10 31
2017 02 27
2017 02 09
1330265
ARKOKIDS
5
Laboratoires Arkopharma, SAS, LID DE CARROS LE BROC,
1ère Avenue 2709M, BP 28 F-06510 CARROS (FR)
2016 09 30
2017 02 27
2017 02 09
1330326
ANIA
CFE: 27.05.17
24
HUZHOU NARNIA INDUSTRY INC., Changxing Jiapu Economic
Development Zone 313000 Zhejiang (CN)
2016 06 17
2017 02 27
2017 02 09
1330333
Oney Bank
ONEY BANK, société anonyme,
40 avenue de Flandre F-59170 CROIX (FR)
2016 09 13
2017 02 27

9, 35, 36, 38, 42
2017 02 09

1330526
TALIZAB
5
Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest (HU)
2016 07 28
2017 02 27
2017 02 09
1330532
Delijia
CFE: 27.05.01
16
Zhejiang Delijia Stationery CO., Ltd., Erliban industry area,
Yuanqiao, Huangyan, Taizhou 318025 Zhejiang (CN)
2016 10 03
2017 02 27
2017 02 09
1330550
Will To Live Online
CFE: 02.09.14, 26.01.14, 29.01.13
9, 41
Tovarishchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „AlphaSoft”,
ul. Krivoguza, d. 17, kv. 6 rayon imeni Kazybek bi 100019
Karagandinskaya oblast (KZ)
2016 10 31
2017 02 27
2017 02 09
1330620
PORATION
CFE: 28.03.00

QILONG OFFSHORE PETROLEUM STEEL PIPE COR6

1330910
Clin Pro Nature
CFE: 27.05.01, 29.01.12
3, 5
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf (DE)
2016 11 28
2017 03 06
2017 02 16
1330937
LES RECETTES DE MON MOULIN
GRANDS MOULINS DE PARIS,
99 rue Mirabeau F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
2016 10 04
2017 03 06

29, 30
2017 02 16

1331038
SMILE GAME BUILDER
9
SmileBoom Co. Ltd,
Kita 9 Nishi 4-7-4, Kita-ku, Sapporo-shi Hokkaido 060-0809 (JP)
2016 09 20
2017 03 06
2017 02 16
1331067
B BRIOCHE
CFE: 26.01.04, 27.05.01, 29.01.03
KORSAK Galina Sergeevna,
kv. 5, d. 2E, ul. Zhasminovaya 220114 Minsk (BY)
2016 10 25
2017 03 06

30, 35, 41, 43
2017 02 16

1331120
avatan
9, 38, 41, 42
ILYAEV LEONID L’VOVICH,
General Kuznetsov street, house 32/2, flat 28 RU-109431 Moscow (RU)
2016 10 03
2017 03 06
2017 02 16
1331164
JOJO
CFE: 27.05.01, 29.01.15
Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey (CH)
2016 11 18
2017 03 06

30
2017 02 16

1331178
SHEQ Safety / Security ·Health · Environment ·
Quality
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13
6, 37, 39
LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG,
IZ Nö-Süd, Strasse 14 A-2355 Wiener Neudorf (AT)
2016 10 11
2017 03 06
2017 02 16
1331230
fengbaby
CFE: 27.03.01
12
Zhenjiang Feng Baby Products Mfg. Co., Ltd., No. 128 Runxing
Road, Runzhou Industrial Zone, Zhenjiang Jiangsu (CN)
2016 11 25
2017 03 06
2017 02 16

4260
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1331234
DONG HENG GROUP
CFE: 26.13.25, 27.05.11
24
Changzhou DongHeng weaveing and dyeing Group Co., Ltd.,
No. 8 Jingyang Road, Changzhou Jiangsu (CN)
2016 10 10
2017 03 06
2017 02 16
1331235
Kona
12
HYUNDAI MOTOR COMPANY,
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797 (KR)
2016 12 06
2017 03 06
2017 02 16
1331269
EVOLUTION ECONOMY BY UNICREDIT
9, 38, 42
UNICREDIT S.p.A., Via Alessandro Specchi, 16 I-00186 ROMA (IT)
2016 08 08
2017 03 06
2017 02 16
1331309
kolla
CFE: 27.05.01
11
Dongguan Goldenfield Industrial Co.,
Ltd, Science and technology industry city, Houjie Town,
Dongguan City Guangdong Province (CN)
2016 11 25
2017 03 06
2017 02 16
1331328
Prokudent
3, 5, 9, 10, 14, 21, 35
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel (DE)
2016 06 17
2017 03 06
2017 02 16
1331347
CFE: 05.05.19, 29.01.12
3, 5, 44
NAOS LIGHTHOUSE,
355 rue Pierre-Simon Laplace, F-13290 AIX-EN-PROVENCE (FR)
2016 09 08
2017 03 06
2017 02 16
1331384
td elektronics
CFE: 26.01.18, 27.05.10, 29.01.13
11, 35
TD ELEKTRONİK SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.,
Akçaburgaz Mah.3080 Sok. No:5, Esenyurt İstanbul (TR)
2016 06 13
2017 03 06
2017 02 16
1331385
tls TD Lighting Solutions
CFE: 27.05.10, 29.01.13, 26.15.01
11, 35
TLS TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SAN. VE DIŞ. TİC. A.Ş.,
Akçaburgaz Mah.3080 Sok. No:5, Esenyurt İstanbul (TR)
2016 06 13
2017 03 06
2017 02 16
1331488
Papilion
CFE: 03.13.01, 26.04.15
3, 16
AR KAĞIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Akşemsettin Mah.
Fatih Bulvarı, No: 539, Sultanbeyli İSTANBUL (TR)
2016 09 02
2017 03 06
2017 02 16
1331494
POSITIVE ENERGY
25
HONG Zuta, No. 323, Nanxing Road, Yinglin Village, Yinglin Town,
Jinjiang City Fujian Province (CN)
2016 10 25
2017 03 06
2017 02 16
1331537
CFE: 28.03.00
6
SHANDONG SHANER ALUMINIUM CO., LTD., 380 Meters East
From The Intersection Of Beiwai Huan Road And Qingken Road,
Dongying City Shandong Province (CN)
2016 11 21
2017 03 06
2017 02 16
1331538
ZS SHENGZHONG LVCAI
CFE: 26.04.19, 27.05.22, 28.03.00
6
SHANDONG SHANER ALUMINIUM CO., LTD., 380 Meters East
From The Intersection Of Beiwai Huan Road And Qingken Road,
Dongying City Shandong Province (CN)
2016 11 21
2017 03 06
2017 02 16
1331568
JOFO
CFE: 26.11.12, 27.05.17
24
SHANDONG JOFO NONWOVEN CO., LTD., 1278 Nanyi Road,
Dongying City 257091 Shandong Province (CN)
2016 06 15
2017 03 06
2017 02 16
1331569
meltblown
CFE: 28.03.00
24
SHANDONG JOFO NONWOVEN CO., LTD., 1278 Nanyi Road,
Dongying City 257091 Shandong Province (CN)
2016 06 15
2017 03 06
2017 02 16

Nr 11/2017

1331605
FORMAN
CFE: 25.07.03, 26.03.03, 27.05.11, 29.01.13
34
OPENMARK LIMITED,
19 Waterfront Drive, PO Box 3540 Road Town, Tortola 1110 (VG)
2016 08 25
2017 03 06
2017 02 16
1331620
WFT KG STRONG
CFE: 26.01.03, 27.05.02, 29.01.13
28
Falter Service GmbH & Co. KG,
Kaldenhausener Strasse 41 47802 Krefeld (DE)
2016 10 19
2017 03 06
2017 02 16
1331628
PELICAN NEGRU
CFE: 03.07.09
33
Pelican Negru & KO S.R.L.,
Str. Alexei Mateevici nr. 76 MD-2009 Chișinău (MD)
2016 10 20
2017 03 06
2017 02 16
1332232
GW
CFE: 27.05.22
14
Yiwu Globalwin Jewelry Co., Ltd., No.333,Wangdao Road,
Beiyuan Community, Yiwu City Zhejiang (CN)
2016 09 20
2017 03 13
2017 02 23
1332273
tpa
CFE: 27.05.11, 29.01.03
9, 35, 36, 42, 45
TPA Steuerberatung GmbH, Praterstraße 62-64 A-1020 Wien (AT)
2016 09 26
2017 03 13
2017 02 23
1332290
STERIMED
CFE: 28.05.00
3, 5, 10
Tovarischestvo s ogranitchennoi otvetstvennost’u „SOPHARMA
KAZAKHSTAN”, Mikroraion Mamyr 4, d. 190, Auezovskii raion
050036 ALMATY (KZ)
2016 12 02
2017 03 13
2017 02 23
1332291
HEMOPLAST
CFE: 28.05.00
3, 5, 10
Tovarischestvo s ogranitchennoi otvetstvennost’u „SOPHARMA
KAZAKHSTAN”, Mikroraion Mamyr 4, d. 190, Auezovskii raion
050036 ALMATY (KZ)
2016 12 02
2017 03 13
2017 02 23
1332322
INFINIMIXERS
28, 30, 41
MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) SA, Findel Business Center,
Complexe B, Rue de Trèves L-2632 FINDEL (LU)
2016 09 13
2017 03 13
2017 02 23
1332341
ID3 SOLAR by Bubendorff
6, 9, 19, 20
BUBENDORFF SA, 24 Rue de Paris F-68220 ATTENSCHWILLER (FR)
2016 10 21
2017 03 13
2017 02 23
1332342
ID3 HYBRID by Bubendorff
6, 9, 19, 20
BUBENDORFF SA, 24 Rue de Paris F-68220 ATTENSCHWILLER (FR)
2016 10 21
2017 03 13
2017 02 23
1332423
addison
CFE: 25.05.25, 26.01.18, 29.01.13
9
SEGMENT BİLGİSAYAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Dereboyu Caddesi, No:79/B, Mecidiyeköy Şişli-İstanbul (TR)
2016 08 01
2017 03 13
2017 02 23
1332445
nakto ELECTRIC BICYCLE
CFE: 27.05.10
12
QUZHOU NAIJIATE VEHICLE CO., LTD., NO. 20, TIANHU WEST
ROAD, QUJIANG DISTRICT, QUZHOU CITY ZHEJIANG (CN)
2016 09 08
2017 03 13
2017 02 23
1332510
Yogurt’IN
CFE: 01.15.15, 05.03.13, 08.03.01, 25.05.02, 27.05.07, 29.01.13
30
SOREMARTEC SA, Findel Business Center, Complexe B, Rue de
Trèves FINDEL L-2632 (LU)
2016 10 31
2017 03 13
2017 02 23
1332524
Old Monk
CFE: 02.01.01, 19.01.05, 25.01.15
33
Mohan Meakin Limited, solan brewery p. o.173 214, shimla hills,
himachal pradesh (IN)
2016 07 18
2017 03 13
2017 02 23
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1336208
dura-tiles
CFE: 07.15.09, 26.04.01, 29.01.13
19
AKGÜN SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Eskişehir Yolu Üzeri Akgün Ford Plaza ADAPAZARI SAKARYA (TR)
2016 03 29
2017 03 28
2017 03 23

1062448
FEBBLE
CFE: 27.05.01
3
ZHEJIANG YANXUE COSMETIC CO., LTD., No. 1329, Yinhai Road,
Yidong Industrial Park, Yiwu City 322000 Zhejiang Province (CN)
2016 02 22
2016 06 06
2016 04 28

1338768
Happy bears day
29, 30, 32
Chastnoe torgovo-proizvodstvennoe unitarnoe predpriyatie
„Prosperyti”, k. 219, d. 14, ul. Olesheva 220090 Minsk (BY)
2015 12 09
2017 05 02
2017 04 13

1111311
CFE: 14.01.05, 26.04.16, 29.01.12
BAYERISCHE KABELWERKE AG,
OTTO-SCHRIMPFF-STRASSE 2 91154 ROTH (DE)
2014 06 06
2014 11 10

1338769
GROSS
CFE: 27.05.01, 29.01.12
6, 7, 8, 9, 16, 20, 21
MATRIZE Handels-GmbH, Ferdinandstr. 25-27 20095 Hamburg (DE)
2015 12 23
2017 05 02
2017 04 13

1183303
FOCUS T25
9
BEACHBODY, LLC, THIRD FLOOR,
3301 EXPOSITION BLVD. SANTA MONICA CA 90404 (US)
2013 07 24
2014 01 07
2013 11 28

1338891
HIFLOW
CFE: 27.05.01
7, 11
Zhejiang Dayuan Pumps Industrial Co., Ltd., Danya Industrial Area,
Zeguo Town, Wenling City 317523 Zhejiang (CN)
2016 03 25
2017 05 02
2017 04 13

1202882
AIM
CFE: 26.15.25
3, 5
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu
„Naukovo-vyrobnycha farmatsevtychna kompaniia „AIM”,
VUL. HROZNENSKA 34, KV. 60 KHARKIV 61124 (UA)
2014 08 18
2015 01 05
2014 11 27

1339428
f FAMELOG
CFE: 26.04.03, 27.05.09
9, 41, 42, 45
Mot Bilisim Anonim Sirketi, Yalikoy Mahallesi Sureyya,
Ilmen Caddesi No:1/1 Beykoz-Istanbul (TR)
2016 01 05
2017 05 02
2017 04 13
1339782
GLOBCOIN
CFE: 01.17.02, 29.01.13
36
OPTIM INVESTMENT MANAGEMENT LLP, Wellden Turnbull Llp,
Munro House, Portsmouth Road COBHAM Surrey KT11 1PP (GB)
2016 03 07
2017 05 08
2017 04 20
1347166
DRAGONBLOOD
33
W&B of Sweden AB, Kungsgatan 37 SE-111 56 Stockholm (SE)
2016 03 15
2017 06 19
2017 06 01
1347701
WTL
CFE: 24.17.02, 27.05.19
9
SHENZHEN WTL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD., Room 505,
5th Floor, No. 6 Factory, Zhongchu Building, 4th Bagua Road,
Bagua Ling, Futian District Shenzhen City (CN)
2016 03 24
2017 06 19
2017 06 01
1351230
keykids
CFE: 02.05.01, 02.09.14, 27.05.02
28
Wenzhou Times Co., Ltd., A1-A2, 5/F, Times Square, Wenzhou City
Zhejiang (CN)
2016 03 30
2017 07 10
2017 06 22

402
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ O DEFINITYWNEJ
ODMOWIE UZNANIA OCHRONY W POLSCE

9
2014 09 25

1221047
OneCem
19
LAFARGE, 61 RUE DES BELLES FEUILLES 75116 PARYŻ (FR)
2014 09 08
2014 12 08
2014 10 30
1236749
COLOR FESTIVAL
3
Coty France SAS, 14 rue du Quatre Septembre F-75002 Paris (FR)
2014 11 06
2015 04 13
2015 02 26
1236767
PHYTOLOGIST
3
CASTER,
99 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ F-75008 PARIS (FR)
2015 01 07
2015 04 13
2015 02 26
1238808
benjamin’s baby
3
BİOTA BİTKİSEL İLAÇ VE KOZMETİK LABORATUARLARI A.Ş.,
EMEK MAH. SIVAT YOLU CAD. NO:9 SANCAKTEPE İSTANBUL (TR)
2014 12 03
2015 04 27
2015 03 12
1240503
NUDE SENSATION
3
Coty France SAS, 14 rue du Quatre Septembre F-75002 Paris (FR)
2015 01 30
2015 05 11
2015 03 26
1242354
FLORA HOME COLLECTION
CFE: 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.10, 29.01.12
21, 24, 27, 35
GÜRTEKS PAZARLAMA A.Ş., 2. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI VALI
MUAMMER GÜLER BULVARI 83228 NO’LU CAD. NO:9 ŞEHİTKAMİLGAZİANTEP (TR)
2014 06 26
2015 05 25
2015 04 09
1246336
XDar
33
NECHYTAILO SVIATOSLAV IHOROVYCH, VUL. ZANKOVETSKOI,
4, KV. 27 KYIV 01001 (UA); TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU
VIDPOVIDALNISTIU „NATSIONALNA HORILCHANA KOMPANIIA”,
SMILIANSKE SHOSE, 8-I KILOMETER, BUD. 2, S. STEPANKY
CHERKASKYI RAION CHERKASKA OBLAST 19632 (UA)
2015 01 23
2015 06 22
2015 05 14

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.

1246916
Leonardo hobbymarket
CFE: 02.09.14, 20.01.15, 27.05.10, 29.01.15
35, 41, 42
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Gamma”,
ul. Sr. Kalitnikovskaya, 28, str. 4, RU-109029 Moscow (RU)
2015 12 15
2016 03 29
2016 02 11

816564
SAFRAN.
CFE: 26.11.03, 27.01.01, 29.01.01
25
SAFRAN KFT, Rue 13. Népfürdő H-1138 BUDAPEST (HU)
2016 02 19
2016 07 04
2016 05 26

1249189
OREANDA
33
GSH TRADEMARKS LIMITED,
AFRODITIS 25, SECOND FLOOR, OFFICE NO. 204 NICOSIA (CY)
2014 12 02
2015 07 20
2015 06 04

1249033
TALITA
3
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu
„Naukovo-vyrobnycha farmatsevtychna kompaniia „AIM”,
VUL. HROZNENSKA, 34, KV. 60 KHARKIV 61124 (UA)
2015 04 08
2015 07 06
2015 05 28
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1251408
Tesla.
CFE: 26.04.18, 27.05.24
7, 9, 11
Internet group d.o.o., Savski nasip 7 11070 Beograd (RS)
2015 01 22
2015 08 03
2015 06 18
1251421
START
CFE: 27.05.01, 29.01.13
9, 35, 42
AKTSIONERNO DROUJESTVO „START” AD, Rayon „Lozenets”,
Boulevard „Tcherni Vrah”, 32 VH. A., ET. 4 BG-1000 Sofia (BG)
2015 02 09
2015 08 03
2015 06 18
1253079
Lacaton
CFE: 26.04.18, 26.11.08, 27.05.24
25, 35
GÜR ÖREN ÖRME TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI,
Merkez Mah. Karatas Sok. No:5 Yenibosna Bahcelievler Istanbul (TR)
2015 03 17
2015 08 03
2015 06 25
1259172
STARDUST
14
Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15 FL-9495 Triesen (LI)
2015 06 08
2015 09 14
2015 08 06
1259282
LURIA
25
S.C. LOGITRADE S.R.L.,
Calea Buziaşului nr. 11A, Judeţul Timiş Timişoara (RO)
2015 02 26
2015 09 14
2015 08 06
1261483
parkfit
CFE: 02.01.08, 26.11.21, 27.05.03, 29.01.03
28
CEMER KENT EKIPMANLARI SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI,
Bahçelievler Mahallesi, Sakarya Caddesi, No:17, Yazibaşi Beldesi,
Izmir (TR)
2015 06 25
2015 09 28
2015 08 20
1263256
LOKRING
Lokring Technology, LLC,
38376 Apollo Parkway Willoughby OH 44094 (US)
2015 06 30
2015 09 12
1265003
VISIONACE
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way London NW2 7HF (GB)
2014 12 19
2015 10 26

6, 7
2015 09 03
5
2015 09 17

1268752
LUXERA
CFE: 27.05.01
11, 35
LUXERA s.r.o., Šenkvická cesta 7 SK-902 01 Pezinok (SK)
2015 07 30
2015 11 23
2015 10 15
1271465
HYBRID WOODCARE
1, 2
Nowocoat Industrial A/S, Gl. Donsvej 6 DK-6000 Kolding (DK)
2015 08 17
2015 12 07
2015 10 29
1274081
Canary
CFE: 27.05.01
25
Zhang Suifei, Balkán utca 16 9/27/a H-1107 Budapest (HU)
2015 04 15
2016 01 04
2015 11 19
1274114
HILO
CFE: 27.05.02
XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD.,
Xishui Industrial Zone, Dongying Shandong (CN)
2015 07 08
2016 01 04

12
2015 11 19

1274369
ROZELLA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21 H-1103 Budapest (HU)
2015 09 08
2016 01 04
2015 11 19
1274416
Miranda.
CFE: 05.05.16, 26.04.07
24, 35, 40
HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Yeni Yalova Yolu 12.Km. Ovaakça Osmangazi BURSA (TR)
2014 11 28
2016 01 04
2015 11 19
1275241
DITECH HAUSTECHNIK
CFE: 07.01.12, 26.11.13, 27.05.10
7, 11, 17
Sanitär-Union GmbH & Co. KG, Münsterstr. 13 55116 Mainz (DE)
2015 08 30
2016 01 04
2015 11 26
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1275914
OLLIN PROFESSIONAL
3, 5
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Tekhnologia”,
1-ya Frezernaya ul., 2/1, str. 1 RU-109202 Moscow (RU)
2015 09 03
2016 01 18
2015 12 03
1276862
BEBETO
CFE: 27.05.01, 29.01.01
30
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No. 9/1
Beylikdüzü-İstanbul (TR)
2015 08 31
2016 01 18
2015 12 03
1276867
CHECKMEDIA
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, Kiimsi tee 19, Pringi EE74011 Harju maakond (EE)
2015 09 18
2016 01 18
2015 12 03
1278373
CARDILEX
5
Fedonenko Igor Volodymyrovych,
Vul. Virmenska, 3, Apt. 203 Kyiv 02121 (UA)
2015 09 18
2016 02 01
2015 12 17
1281400
My Speaker
9
Shenzhen Zhiluling Technology Co., Ltd., Room 201, 2/F, No.
10, Zhongxing Road, Danzhutou Community, Nanwan Street,
Longgang District, 518114 Shenzhen Guangdong (CN)
2015 11 16
2016 02 15
2015 12 31
1281908
The mark consists of words: WAVLINK.
CFE: 27.05.01
9
Winstars Technology Ltd., 1/4F, Building B, TongFuCun Industrial,
Dalang St., LongHua Town, Bao’an District, Shenzhen City 518109
Guangdong Province (CN)
2015 11 26
2016 02 15
2015 12 31
1282190
BOUDOIR
CFE: 19.03.03, 25.07.20, 26.11.07, 29.01.12
34
OPENMARK LIMITED,
19 Waterfront Drive, PO Box 3540 Road Town, Tortola 1110 (VG)
2015 05 07
2016 02 15
2016 01 07
1282256
ZOO
16
Proizvodstvenny kooperativ khimichesky zavod „Luch”,
Promzona, ul. Dekabristov, 7 RU-150029 Yaroslavl (RU)
2015 11 03
2016 02 15
2016 01 07
1283891
SMART TECH
CFE: 26.04.09, 27.05.01
9
S.C. CONTEX DIGITAL ELECTRONIC S.R.L., Soseaua de Centura nr.
27-28, Hala C1, Camera 2, Chiajna Jud. ILFOV (RO)
2015 09 07
2016 02 29
2016 01 21
1285627
Family story
9
SZ TELSTAR CO., LTD., Room 501, Building 13, Shenzhen Software
Park, Keji Mid, Road 2nd, Nanshan district, Shenzhen City 518000
Guangdong Province (CN)
2015 12 15
2016 03 14
2016 02 04
1286260
Ki-ko.
CFE: 28.05.00
29, 30
Publichne aktsionerne tovarystvo „Kharkivska biskvitna fabryka”,
vul. Lozivska, 8 Kharkiv 61017 (UA)
2015 12 02
2016 03 14
2016 02 04
1286342
ANNAITE
CFE: 27.05.01
12
XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD.,
Xishui Industrial Zone, Dongying Shandong (CN)
2015 12 15
2016 03 14
2016 02 04
1286707
OPALS
CFE: 27.05.17
12
DONGYING FANGXING RUBBER CO., LTD., Dawang Economic
Development Zone, Dongying City 257000 Shandong Province (CN)
2015 12 09
2016 03 29
2016 02 11
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1287477
w
CFE: 27.05.01
25
QINGDAO DOUBLESTAR MINGREN INDUSTRIAL CO., LTD.,
Xinjiekou Industrial Park, Economic and Technological
Development Zone, Qingdao Shangdong Province (CN)
2015 11 30
2016 03 29
2016 02 11
1288929
InnoWood
A & A Australian Investments Pty Ltd,
PO Box 3697, Rhodes 2138 New South Wales (AU)
2016 04 11
2016 01 11

19
2016 02 25

1291862
ABC
CFE: 01.01.12, 01.15.23, 26.15.01, 27.05.02, 29.01.15
3, 5
ABC DETERJAN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Rüzgarlibaçe
Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Gülsan Plaza No: 22 Kat: 4 Kavacik
ISTANBUL (TR)
2015 12 11
2016 04 25
2016 03 10
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BOGATA
3, 29, 30, 31, 33
1295850
Cuznetov Iurie, Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6 MD-2001 Chişinău (MD)
2016 06 06
2016 04 21
2015 12 24
1299646
EDS EUROPEAN DIVING SCHOOL
CFE: 01.11, 26.04, 27.05, 29.01
EUROPEAN DIVING SCHOOL s.r.o.,
Královksý vršek 3546/44 CZ-586 01 Jihlava (CZ)
2016 01 02
2016 08 01

41
2016 06 16
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH

403
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub
prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz
przyczynę i treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(B1) 213200 Postanowiono sprostować błędy drukarskie w treści
opisu: w zastrzeżeniu 3 na str. 84 opisu z “Związek według zastrz.
1, znamienny tym, że jest wybrany z grupy składającej się z H ...”
na “Związek według zastrz. 1, znamienny tym, że R4 jest wybrany
z grupy składającej się z H ...”
(B1) 213492 Postanowiono sprostować błędy drukarskie w treści opisu: str. 3, w. 4 od dołu z “mg/g” na “ml/g”
(B1) 213745 Postanowiono sprostować błędy drukarskie w treści opisu: str. 6 w. 4 od dołu z “5721” na “572”; str. 6 w. 3 od dołu
z “210%” na “2,0%”
(B1) 214137 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie: jako współtwórca wskazany jest “Marcin KONRDACKI” a powinno być “Marcin
KONDRACKI”
(B1) 215002 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 217858 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie: na stronie tytułowej jako współtwórca wskazany jest “Prediman K SHAN” a powinno być “Prediman K SHAH”
(B1) 218700 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 219089 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie: jako współtwórca wskazany jest “Marcin KONRDACKI” a powinno być “Marcin
KONDRACKI”
(B1) 222122 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 222582 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 222656 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 225309 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(T3) 2170860 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2170860 B9)
(T3) 2217856 Postanowiono sprostować oczywiste omyłki w treści danych bibliograficznych dot. twórców z „ROBERT V. JACOBS,
Windsor, US;GLEN D. JUKKOLA, Glastonbury, US;BARD C. TEIGEN,
Enfield, US;RICHARD E. WARYASZ, Longmeadow, US;GEORGE D.
MYLCHREEST, Simsbury, US” na „ROBERT V. JACOBS, Windsor,
US;GLEN D. JUKKOLA, Glastonbury, US;BARD C. TEIGEN, Enfield,
US;RICHARD E. WARYASZ, Longmeadow, US;GEORGE D. MYLCHREEST, Simsbury, US;JOHN E. FERGUSON, zmarł, US”.
(T3) 2248899 Postanowiono sprostować oczywiste omyłki w treści danych bibliograficznych dot. uprawnionego z „Biogen Idec MA
Inc., Cambridge, US” na „Biogen MA Inc., Cambridge, US” a także
sprostować oczywiste omyłki w treści danych bibliograficznych
dot. twórców z „SHA MI, Belmont, US;JOHN MCCOY, Reading, US;R.
BLAKE PEPINSKY, Arlington, US;H. S. LEE DANIEL, Tung Chung ,
CN;ALEXEY A. LUGOVSKOY, Woburn, US” na „SHA MI, Belmont,
US;JOHN MCCOY, Reading, US;R. BLAKE PEPINSKY, Arlington, US;H.
S. LEE DANIEL, Tung Chung Lantau, HK;ALEXEY A. LUGOVSKOY, Woburn, US”.
(T3) 2295056 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2295056 B9)
(T3) 2295132 Postanowiono sprostować oczywiste omyłki w treści danych bibliograficznych dot. twórców z „SANJOY MULICK,
Brampton, CA;WEILUN CHANG, Toronto, CA;ROSEITA ESFAND, Mississauga, CA;MARK STEEDMAN, Toronto, CA;Hanje Chen, Toronto,
CA” na „SANJOY MULLICK, Brampton, CA;WEILUN CHANG, Toronto,
CA;ROSEITA ESFAND, Mississauga, CA;MARK STEEDMAN, Toronto,
CA;Hanje Chen, Toronto, CA”.
(T3) 2356465 Postanowiono tłumaczenie ponownie opublikować
(T3) 2454159 Postanowiono tłumaczenie ponownie opublikować
(T3) 2542054 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2542054 B9)
(T3) 2625116 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2625116 B9)
(T3) 2670249 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2670249 B9)

(B1) 225373 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(T3) 2753617 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2753617 B9)

(T3) 1789742 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP1789742 B9)

(T3) 2766359 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2766359 B9)

(T3) 2155699 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2155699 B9)

(T3) 2781466 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2781466 B9)
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(T3) 2865278 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy w danych bibliograficznych stwierdzone przez EPO (publikacja EP2865278 B8)
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(T3) 2933960 Postanowiono sprostować oczywiste omyłki w treści danych bibliograficznych dot. twórców z „JUNJIE DENG, Guangdong, CN” na „JUNJIE DENG, Shenzhen, CN”.

H. OGŁOSZENIA
404
OGŁOSZENIA O ZDJĘCIU KLAUZUL TAJNOŚCI
PATENTÓW NA WYNALAZKI I PRAW OCHRONNYCH
NA WZORY UŻYTKOWE
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 (wzoru
użytkowego). Opisy patentowe są dostępne w Czytelni Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
PATENTY
B1 (11) 0638
(21) 321999
(22) 1997 09 09
(51) F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
F41H 5/02 (2006.01)
F41H 7/04 (2006.01)
(72) Henryk Knapczyk, Barbara Kastner, Ryszard Żuk, Marian Holota
(73) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
Gliwice (PL)
(54) Płyta pancerna warstwowa
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OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty, 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) 227296
2011 01 24
11/2017
(10%) 2017 07 26
Sposób monitoringu i kontroli parametrów procesu przemysłowego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227297
2011 10 25
11/2017
(10%)
2017 07 11
Sposób dekodowania sygnału S/PDIF oraz układ do dekodowania
sygnału S/PDIF
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 227298
2014 02 12
11/2017
(10%) 2017 07 14
Kompozycja fotoutwardzalnego lakieru do paznokci
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227299
2014 05 08
11/2017
(10%)
2017 07 11
Sposób wytwarzania utwardzacza kompozycji epoksydowych,
utwardzacz kompozycji epoksydowych i kompozycja epoksydowa
o wydłużonym czasie życia
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227300
2014 07 16
11/2017
(10%) 2017 06 30
Sposób otrzymywania eteru allilowo-glicydolowego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227301
2014 12 29
11/2017
(10%) 2017 07 04
Sposób określania optymalnego czasu utwardzania lakieru do paznokci
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227302
2015 02 09
11/2017
(10%) 2017 06 30
Sposób otrzymywania alkoholu perillowego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227303
2015 04 30
11/2017
(10%) 2017 08 02
Dwukomorowy reaktor do magnetycznego wspomagania procesów chemicznych i układ z tym reaktorem
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227304
2015 05 21
11/2017
(10%) 2017 07 04
Przeciwgrzybiczny lakier do paznokci
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227305
2015 06 09
11/2017
(10%) 2017 07 05
Sposób epoksydacji limonenu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
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(B1) 227306
2015 07 17
11/2017
(10%) 2017 06 30
Sposób epoksydacji limonenu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 227317
2015 11 23
11/2017
(-)
2017 07 28
1-Palmitoilo-2-weratroilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób
jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) 227307
2013 09 20
11/2017
Komora wędzarniczo-parzelnicza
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

(-)

2017 06 26

(B1) 227308
2013 09 20
11/2017
Komora wędzarniczo-parzelnicza
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

(-)

2017 06 26

(B1) 227318
2013 05 08
11/2017
(-)
2017 08 09
Sposób uzyskiwania energii elektrycznej z biomasy w rolniczej
elektrociepłowni
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn

(B1) 227309
2015 04 07
11/2017
(-)
2017 07 06
Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
(B1) 227310
2015 09 14
11/2017
(-)
2017 07 28
Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 227311
2015 09 14
11/2017
(-)
2017 07 28
Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 227312
2015 10 26
11/2017
(-)
2017 07 28
1,2-Diweratroilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 227313
2016 01 11
11/2017
(-)
2017 07 28
1-Anyżoilo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej
otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 227314
2016 01 11
11/2017
(-)
2017 07 28
1-Weratroilo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej
otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 227315
2016 01 15
11/2017
(-)
2017 07 28
1-Weratroilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób
jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 227316
2016 01 15
11/2017
(-)
2017 07 28
1-Anyżoilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej
otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) 227354
2014 01 24
11/2017
(10%) 2017 07 14
Sposób regeneracji katalizatora Ti-SBA-15
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227355
2015 10 13
11/2017
(10%) 2017 07 14
Sposób separacji płatków tlenku grafenu za pomocą frakcjonowania w gradiencie
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

406
OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia
wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer
i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek,
numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej na wprowadzenie produktu na rynek oraz oznaczenie produktu opisanego
w tym zezwoleniu.
(T3) 2379537
Pochodne izooksazoliny i ich zastosowanie jako pestycydów
DPO.0466 2017 09 20
Elanco Tiergesundheit AG, BASEL, Szwajcaria
EU/1/17/206 2017 04 25 CREDELIO - LOTILANER
(T3) 1644019
Związki amfetaminy odporne na nadużywanie
DPO.0467 2017 09 27
Shire LLC, FLORENCE, Stany Zjednoczone Ameryki
24168 2017 07 31 ELVANSE
24169 2017 07 31 ELVANSE
24170 2017 07 31 ELVANSE
PL08081/0050-2 2013 02 01 ELVANSE
(T3) 3045471
Rekombinowany FSH zawierający alfa 2,3- i alfa 2,6-sialilację
DPO.0468 2017 09 28
Ferring B.V., HOOFDDORP, Holandia
EU/1/16/1150 2016 12 12 REKOVELLE - FOLLITROPIN DELTA

Nr 11/2017
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SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego
sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
WYNALAZKI
214137 W WUP nr 6/2013 na stronie 1433 w łamie prawym, wiersz
30 od góry, jest:
(72) CHOLEWA MIROSŁAW, Będzin (PL); KONRDACKI MARCIN, Dąbrowa Górnicza (PL)
Powinno być:
(72) CHOLEWA MIROSŁAW, Będzin (PL); KONDRACKI MARCIN, Dąbrowa Górnicza (PL)
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217858 W WUP nr 8/2014 na stronie 1949 w łamie prawym, wiersz
6 od góry, jest:
(72) NILSSON JAN, Genarp (SE); K SHAN PREDIMAN, Los
Angeles (US)
Powinno być:
(72) NILSSON JAN, Genarp (SE); K SHAH PREDIMAN, Los
Angeles (US)
219089 W WUP nr 3/2015 na stronie 528 w łamie lewym, wiersz 12
od góry, jest:
(72) CHOLEWA MIROSŁAW, Będzin (PL); KONRDACKI MARCIN, Dąbrowa Górnicza (PL)
Powinno być:
(72) CHOLEWA MIROSŁAW, Będzin (PL); KONDRACKI MARCIN, Dąbrowa Górnicza (PL)

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE

Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Badań Patentowych
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie
dokumentacji patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań
ze stanu techniki,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji
w sprawie.
Kandydatka/kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:
– elektroniki – 1 etat,
• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej
jednego na poziomie dobrym.
Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 31 grudnia 2017 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DP_e”.
Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania
określone w niniejszym ogłoszeniu.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie
podpisane oświadczenia wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
pod adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 067 lub 22 57 90 452.

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE

Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Badań Patentowych
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie
dokumentacji patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań
ze stanu techniki,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji
w sprawie.
Kandydatka/kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:
- elektrotechniki – 1 etat
• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej
jednego na poziomie dobrym.
Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 31 grudnia 2017 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DP_et”
Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania
określone w niniejszym ogłoszeniu.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie
podpisane oświadczenia wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
pod adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 067 lub 22 57 90 452.

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE

Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Znaków Towarowych
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• badanie ustawowych warunków uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z badaniem zgłoszeń
znaków towarowych.
Kandydatka/kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze),
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy
Termin składania dokumentów: 15 stycznia 2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DT”
Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania
określone w niniejszym ogłoszeniu.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane
dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie
oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
pod adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 067 lub 22 57 90 452.
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